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َرة  َمَلّف الِكَتاب َوالِعت ْ

 النَّاِطق الِكَتاب   :الثَّاِلث زء  الج  

 م13/3/2016 ة والعشرون نَ ة الثَّامِ قَ لَ الحَ 

 (الثَّقافة الشِّيعيَّةَجوَلة ِاستكَشاِفيَّة في َساحة ) 

 (زء الرَّابعالج  )
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 َوَجَد َمنْ  يْ الَّذِ ا مَ َوَجَدك وَ  ا فَ َقَد َمنْ اذَ مَ . .اهلل ةِقيَّ بَ . .اءيِه يَ َتوجَّه  اأَلْولِيَ ِإل يْ الَّذِ  يَا َوْجه اهلل َسََلم  َعَليك
 !!فَ َقَدك

 . .يْ اتِ نَ ب َ  يْ ائِ نَ ب ْ أَ  يْ اتِ وَ خَ أَ  يْ تِ وَ خْ م إِ ك  ليْ م  عَ ََل سَ 

 

اِلِمي فَاِطَمة ْلَعن ظَ اللَّه مَّ اِ  ..ِفيَ َها دَعِر اْلم سَتو السِّ وَ َها اللَّه م صَّلِّ َعَلى فَاِطَمة َوأَبِيَها َوبَ ْعِلَها َوبَِني)
 .(.قَاتِِلي فَاِطَمة وآِل فَاِطَمة واْلَعن َوآِل فَاِطَمة

احة ولٌة استكشافيٌة يف سَ جَ ) :تقدِّمةم  ـاحللقاِت المرَّ يف الَّذي العنوان  حتت نفس ال زاَل احلديث  
 حاول  أ   ،قةلَ يف هذه احلَ  وان وهي األخرية  إْن ََتَّ احلدي ثحتت هذا العن ابعة  هذه هي احللقة  الرَّ  (،الشِّيعيَّة الثَّقافةِ 
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 أتناول  غد سَ  يومِ  حلقةِ ل احلديث حتت هذا العنوان ويف أ كمِ حَّتَّ ما أمتكن  م أطراف احلديث بقدرِ ملِ لَ أ   أنْ 
  .عنواناً جديداً 

 على ل  مِ شتَ ولة  تَ واجل ،يعيَّةافة الشِّ ثَّقالستشكافيِة يف ساحة االِ  من اجلولةِ  ابعةِ إذًا حنن  يف احللقِة الرَّ 
 .!!.وقفات

  :ه هي الوقفة  الخامسة  واألخيرةهذ  

لسَّاحة ل ،رتةِ للكتاِب والعِ  عاديم  ـلايب النَّاص كرِ خرتاِق الفِ يفيِة اِ وَء على كَ ط الضَّ سلِّ يف هذه الوقفة أ  
ينيةاملؤسَّسَ و  ،ة الشِّيعيَّةيالثَّقاف  . عامشكل  ب والعلميةِ  ثَّقافيةِ النا ساحتِ ل ..واحلوزة العلمية ،ة الدِّ

ن احللقِة مدتكم و  عما ك  ،فرض قناعيت عليكمحبسِب قناعيت وأنا ال أ :تصر وسريعوجز وم  بنحو  م  
 احرتموا ،مكيإل كم  احل   ؟!..نطٌق شيطاينأنتم احكموا على هذا املنطق هل هو منطٌق رمحاين أم مَ األوىل 

 رمحاين أم منطقٌ  ق  ا املنطهل هذ ،ةتؤدَّ روا األحكام بعناية  و دظر وأصقوا يف النَّ قِّ دَ  ،فكاركملوا أشغِّ  ،عقولكم
 !؟منطٌق شيطاين

حبسِب قناعيت ومتابعيت وحبثي  ،جلهات  عديدة كريٌ فِ  هناك اخرتاقٌ الثَّقافة الشِّيعيَّة يف ساحة 
 ع له  ضَ أَ  إذا أردت  أنْ  ،السَّاحة الشِّيعيَّةك أثراً واسعاً وكبرياً يف رَ تَـ الشَّافعي جد  أنَّ فكر وتدقيقي يف األمر إنَّين أَ 

 مع العلم أنَّ  ،ئة تسعني باملئة إىلملني باانالثَّقافة الشِّيعيَّة ما بني ثَ احة تأثريه  يف سَ  د  جِ تقريبية فإنَّين أَ  سبةً نِ 
ففي حديِث أهل البيت هناك  ،ك بهنتمس   ا أنْ ريد أهل البيت منَّ ال ي  الَّذي ذت من اجلانب خِ البقية الباقية أ  

هو الثَّقافة الشِّيعيَّة خرتق ساحة اِ الشَّافعي الَّذي كِر من حديث أهل البيت وخ لط بالفِ  ذَ خِ ما أ   ،اتأولوي  
أمَّا الفكر  اخلاص بأهل  ،ومن جنسهِ الشَّافعي كِر فِ لشابٌه لهو م  بل  ،األغلب ات يف األعم  من األولوي   ليس

لَ فالبيت  بوسًا وحمجوزًا يف وبقي حمالثَّقافة الشِّيعيَّة ل على ساحة خَ دَ الَّذي كر اجلديد ط مع هذا الفِ لم ُي 
هذه  ،عيتقنا حبسبالشَّافعي كر الفِ  .!!.هماليني وقبائحِ جالرِّ  راتِ اراِت علم الرِّجال ومن قذاأقفاص  من قذ

أنا  ،كم هذا أمٌر راجٌع إليكملى أي أساس  تبنون قناعاتِ علكن  ،خرى أنتم أحرارأنتم لكم قناعات أ   ،قناعيت
 ،رتةعلى منهج الكتاب والعِ  عرض  و  صغرية وكبرية لِّ يف ك   مان وحتقيق  من الزَّ  لعقود   أبين قناعايت على حبث  
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مع العلم ال يوجد متييز أو الشَّافعي واضح للفكر  باملائة هناك تأثريٌ  نيما بني ثانني باملائة إىل تسعفأجد 
هيمن على ساحة م  ـهذا الفكر ال فاجلميع يعتقدون بأنَّ  ،طرف  من األطراف تشخيص هلذا الفكر عند أي  

سيطرته  وسلطته   وهذا الفكر  يفرض   ،بركَّ م  ـاجلهل  الهو وهذا  ،ة هو فكر  أهل البيتلمي  والعِ الثَّقافة الشِّيعيَّة 
  .خرىة املناطق األ  ويف إيران ويف بقيَّ  نا يف العراقِ على مجيع حوزاتِ 

 (.عيالشَّاف) :هو يعيَّةافة الشِّ الَّذي يترك أثراً كبيراً في ساحة الثَّق :إذاً العنوان األول    

كر  فِ ال ،طبق  سيِّد ) :هوة لشِّيعيَّ االثَّقافة يترك أثرًا كبيرًا في ساحة الَّذي  :انيالعنوان الثَّ    
 (.خوانيالِ 

 بنيي و افعلشَّ االفكر   تأثريهناك فارق بني ،رمز وعنوان وَعَلم من أعالم هذا االجتاههو قطب سيِّد و 
 يف لغاطسنياأن   أي ،لهض هناك رفلعام و بل اجلوِّ اٌز من قِ يـ  طيب م  جتاه الق  االِ  أنَّ وهو  ،طيبكر الق  تأثر الفِ 

يضاً اطسون أغم هم ىل أهنَّ إلتفتون م ال يه  كنـَّ ول ،لفكر القطيب ويعارضوهنمزون املتأثرين بايِّ ي  الشَّافعي كر الفِ 
 له   ضع  أين يبية فإنَّ سبة تقر ن ضع له  أ أنْ  طيب إذا أردت  ثري الق  التأو  ،املخالف ألهل البيتالشَّافعي يف الفكر 

 .ملناطق األخرىويف ان وإيرا وهذا أيضاً يف مجيع حوزاتنا يف العراقِ  ،ئةسبًة تصل إىل حدود مخسني باملن

 ولوعنوانه  األ يالصوف ختراقاال) :وتأريخيًا هو أسبق من االختراق القطبي هو :الثاالختراق الثَّ 
  (.عربي ابن  

 تأثريه   ،وزاتناح كلِّ   يس يفدرجة مخسني باملئة ولكن ل إىلتأثريًا قد يصل  جند له   أيضًا يكن أنْ 
كر ابن ثري فِ تأو  ،خرىاأل  ة لشِّيعيَّ اناطق جف أو يف املراق يف النَّ يف العِ  ،يف إيرانالشِّيعيَّة الواضح يف حوزاتنا 

افعي كر الشَّ ل للفِ األوَّ  أثري  تلجفية اة النَّ يف احلوز  ،قل بكثريليومية أاالثَّقافة لمي ويف عريب يف الواقع اليومي العِ 
ا ال  جدًا ورّبَّ جفية قليلٌ لنَّ ا وزةِ  يف احلتأثري فكر ابن عريبو  ،اين للفكر القطيبوالتأثري الثَّ  ،الكاسح كر  هو الفِ و 

 .عريب فكر ابنويف لص  يف إيران هناك تأثرٌي واضح للفكر ال الشِّيعيَّةِ لكن يف حوزاتنا  ،ري ذكَ 
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تركت أثرًا واضحًا يف الَّيت ة هي العناوين املهمَّ  (قطبسيِّد  ،ابن عربي ،الشَّافعي) :اوينذه العنه
 ،من تأثري ولفكر األشاعرة ولفكر املعتزلةِ   يعين أنَّه ليس للفكر احلنفيهذا ال ،الثَّقافة الشِّيعيَّةساحة 
 صغرية  ريد اخلوض يف كلِّ أنا هنا ال أ   ،ة ولألحنافافعيائدي للشَّ قعلون اجلانب الرة بالنتيجة هم يث  واألشاع

هلا تأثري كبري يف ساحة الَّيت هذه األمساء هي  أن  اخلالصة  هي  ،ناول مجيع هذه املصطلحاتأت وأن وكبرية  
 ،اجملتمعو ة مَّ وما جيري يف عقول النخبة سينتقل  إىل عقول األ   ، يف مستوى النخبةصوصاً خ ،يعيةشِّ ال الثَّقافةِ 

 ،الشَّافعياالجتاه أي بشكل عام  افعية  فقط وإمنا الشَّ الشَّافعي شخص  أقصد   أنا الالشَّافعي قول قطعًا حني أ
وبقية يب ابن عر بل  ،ه  فقط ال أقصد شخصَ يبوحني أقول ابن عر  ،الشَّافعيجتاه ة رموز االِ وبقيَّ الشَّافعي 

 وإمنا هذه ،ا االجتاهوص يف هذالرموز والشخة بقيَّ و  قطبسيِّد ل بالنسبةِ  كلوكذ ،الشخوص يف هذا االجتاه
شري إىل أشخاصهم هي ت   ةقطعًا بالضرور  .!!.شري إىل أشخاصت وال ت  شري إىل اجتاهاعناوين ت  هي األمساء 

تركت آثاراً يف  جتاهاتث عن هذه العناوين ّبا هي اِ ين أحتدَّ نَّ ولكن إِ  ،جتاهومن تبعهم ومن كان على نفس االِ 
قادتنا وزعماؤنا و  مفكروناو  ماؤنالعو  ا مراجعناهم هم وإمنَّ لِ بَ  مل يكن من قِ وهذا التأثريالشِّيعيَّة الثَّقافة ساحة 

ينية ويف السَّاحة رتة وأقحموه املعادي ملنهج الكتاب والعِ النَّاصيب الفكر ذا وا هبجاءالَّذين هم  يف السَّاحة الدِّ
 ،لقرون مستمرٌ  أثرٌ الشَّافعي األثر  ،مرة لقرونستوهذه القضية قضية م   ،الشِّيعيَّة العلمية ويف السَّاحة الثَّقافية

ابن  رين بفكرالعام يعرتض على املتأثالشَّافعي املنهج ف ،كر ابن عريبزون فِ كما يي    زونه  اس ال يي  حبيث صار النَّ 
مامة ٌس إىل تلك العِ طغا ،سيةيمامته الطابقية اإلبلإىل عِ  ،اطٌس إىل أذنيهغ عريب وينسى هذا املنهج أنه  

هم لكنَّ و  يةِ من نفس السنخهم الَّذين يعرتض على  هِ نفس الوقتِ  ويفالشَّافعي يف الفكر الطابقية اإلبليسية 
 هذه هي احلقيقة   ،طيبأضافوا الفكر الصويف أو أضافوا الفكر الق   ،الشَّافعيأضافوا شيئًا جديدًا إىل الفكر 

 وقد تكون   ،ةل مر  وَّ أل يحديث  ملن يسمع  صادمةً  قد تكون   ،بدون قشور وبدون جمامالت وبدون رتوش
من  ض  ه ومن يرفَ م من حقِّ ن ي صدَ مَ وحق هم ة وهذا من حقِّ يَّ نيالدِّ املؤسَّسة مسي يف مرفوضٌة عند االجتاه الر  

اس وللنَّ  ،{ق ْل ك لٌّ يَ ْعَمل  َعَلى َشاِكَلِتهِ } ف  لن وأنت ّبا عندك راض  والرأي متا عندنا راضو حنن ّب ،هِ حقِّ 

 ،ون ّبا عندكمرٌح ّبا عندي وأنتم فرحفأنا فَ  ،{ك لُّ ِحْزٍب ِبَما َلَدْيِهْم َفرِح ونَ } ،فيما يعشقون مذاهب

 .يتجاهلها ألحد  أنْ  كن  ي  قائمٌة ال  حقيقةٌ  االختالفِ  وحقيقة   ،شرالبَ  احلياة وهذه هي طبيعة   هي طبيعة   هذهِ 
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رت ساحة نََ لَّيت اجتاهات هذه هي اال ،قطبسيِّد وابن  عريب و الشَّافعي  :إذًا بحسب هذه القناعة
 .الشِّيعيَّة الثَّقافةِ 

 ،وىى الفتى مستو ستوى العقائد وعلأثره  يف احلوزة العلمية بشكل واضح على م :الشَّافعي
 .واالستنباط

ل افس وأمثذيب  للنَّ ن تَ لوك  ومسمن  ط  يعي وفيما يرتبالعرفاين الشِّ  اجلوِّ فأثره  واضح يف  :عربي أمَّا ابن
 .يعي الشِّ هلا أهلها وهلا مريدوها يف اجلوِّ الَّيت هذه املطالب 

الوسط  املثقفني ويف لسنةأَ  ات وعلىفتأثريه  الواضح على املنابر احلسينية وعلى الفضائي :قطبسيِّد أمَّا 
آن ويف ر عار الق  شِ  ع  ترفيت الَّ سات املؤسَّ  ،رآنيةع الق  ماقطب يف اجملسيِّد تأثريات  ،ديباجلامعي ويف الوسط األ

 إيران ويف يفيب يف لبنان ر ج العَ  اخلليبشكل  عام يف العراق يفالشِّيعيَّة ياسية التنظيمات السِّ  ،السياسي اجلوِّ 
ال و  ،فكر القطيب من الهو يشرب  و  إالَّ طالق على اإللن جتد تنظيمًا سياسيًا شيعيًا  ،ة املناطق األخرىبقيَّ 

ْزٍب حِ ك لُّ }ل قليل قلت قب ين كماين من ُيالفا ُيالفرّبَّ  ،ههذا ما أعتقد ،اً نستطيع أن نستثين تنظيماً واحد

  .{ِبَما َلَدْيِهْم َفرِح ونَ 

أو يف إيران أو  يف العراقالسَّاحة الشِّيعيَّة يف  كبرياً    سياسي صغرياً كان أوما من تنظيم  هي أن ه قناعيت 
 ،خوانيةمن البئر اإل  وهو يشرب  إالَّ  ،إال  وهو يشرب  من العني القطبية يف اخلليجأو يف لبنان أو يف باكستان 

فهم قطبيون  .!!.ئةن يف املئة وإمنا مئتا ليس مئة يف املات السياسية ما هي قطبية  مظينعم هناك عندنا من التن
 بشكل عام ةِ العربي الشِّيعيَّةِ  السَّاحةِ خصوصًا يف الشِّيعيَّة  السَّاحةِ يف  هذا موجودٌ  ،قطبسيِّد ثر من أك

كما يقال على   ،قطبسيِّد ما هم قطبيون أكثر من  عندنا من التنظيمات السياسية ،والعراقية بشكل  خاص
ثري ُيتلف من تنظيم  مقدار التأو  ،تبتعدو يمات أخرى تقرتب وهناك تنظ ،الن ملكٌي أكثر من امللكاأللسنة ف  

يمات مجيعًا ترتبط بشكل  هذه التنظ أقول ألنَّ  ؟قد تقول ملاذا ،طيباالجتاه اإلخواين والفكر الق  إىل آخر ب
شكل  غري ب هذه التنظيمات ارتبطت بشكل مباشر أو ،ع يف فكرهمخا وبآخر ّبراجع هم قطبيون إىل الن  
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اط املباشر بشخصيات بتر عرب الوسائل اإلعالمية أو اال ،تبعرب الك ،رب الوكالءعِ  ،رب التالمذةعِ  الً مث ،مباشر
قد  ،عاءاتهذه ليست ادِّ  ،ثبت ذلكت  الَّيت واحلقائق  على أرض الواقع هي  ،خاعاجع هم قطبيون إىل الن  ر مو 

يعصف  الَّذي هو  ب  ركَّ م  ـاجلهل  ال ،بركَّ م  ـبب هو اجلهل البًا عند البعض والسَّ مستغرَ  يكون هذا الكالم  
النية وهو يغط  ويغوص  هادات الف  حيمل الشَّ الَّذي الين ف  لإنَّك جتد فالن افَ  ،الشِّيعيَّةة قافبعواصفِه يف ساحة الثَّ 

ومن  بركَّ م   ب ومن فوقه جهلٌ ركَّ ب ومن أمامه جهٌل م  ركَّ ب  من ورائه جهٌل م  ركَّ م   ب فوق جهل  كَّ مر   يف جهل  
 جيري يف كواليسِ الَّذي جرى وما الَّذي يعرف ما  يدرك احلقائق وأنْ  فكيف يستطيع أنْ  !!بركَّ حتته جهٌل م  
 ،رق احلياةط  و  ،مسارب احلياةف ،املَ ويف زواريب ذلك العَ  حتيط بعامل احلقيقةِ الَّيت ز يف الدهاليو  ،مسرح احلياة

 ،ترى املمثلني اس  النَّ  ،على خشبة املسرح يظهر  الَّذي ى والنَّاس  تر  ،ريفي الكثري والكثها ت  ة احلياة ودهاليز  أزقَّ و 
كتب الَّذي  م الديكور وال ترى مهندس اإلضاءة وال ترى ج وال ترى مصم  ا ال ترى املخرج وال ترى املنتإهنَّ 

على شاشة السينما أو م األفال حني نشاهد   ،وال املوسيقى التصويرية وال وال قد أعد  الَّذي السيناريو وال ترى 
ا ألف رّبَّ   الـم مثلني ِعرب ساعتني وهم قد َصو رواال نرى إالَّ  نااألفالم إنَّ  على شاشة التلفزيون حني نشاهد  

وراء األلف ساعة هذه  و ،زيونساعتني ُيرجوهنا على شاشة التلف لف ساعة أو أكثر يقتطعونمن أ ،ساعة
يدور يف الكواليس وما وراء الَّذي على خشبة املسرح شيء و  يظهر  الَّذي ف ،والكثريهناك الكثري والكثري 

 ،واليس أيضًا يدور  فيها ما يدوروهناك ما وراء الك ،هناك كواليس يدور فيها ما يدور ،شيء آخر الكواليس
  .ال أطيل  عليكم احلديثو 

 (:الشَّافعي) :أبدأ  من العنوان األول

م كالٌم يف احللقاِت األوىل من هذا ا تقدَّ ّبَّ ر   ؟الشِّيعيَّة ةقافساحة الثَّ الشَّافعي  كيف اخرتق الفكر  
 هذه القضية إذا أردنا أنْ  ألنَّ  ،ب الفكرة لشبابنا وألوالدناقرِّ  أ  ريد أنْ ين أ  الربنامج عن هذا املوضوع ولكنَّ 

 قسٌم وقد مرَّ  ،واحلقائق اهدِ و وبالكتِب والشَّ  اِن باملصادرِ يت من اإلدَّ األمر يطول والب   ندخل يف تفاصيلها فإنَّ 
 ،طبق  سيِّد وابن عريب و الشَّافعي ب ما يرتبط  فيأمجع الكالم يف حلقة  واحدة  ريد أنْ ين أ  لكنَّ  ،ا الكالممن هذ

وصوته  وحلنه  صوٌت  ،ة املذاهب األخرىز  عن بقيَّ يف مسلكِه ومنهجِه يتميـَّ الشَّافعي  ،افعيللشَّ  ةِ سببالنِّ 
دَ  لها اإلنسان ويكن أنْ يتقب   وطريقته  يكن أنْ  ،وحلنه  حلٌن ناعم ،هادئ كما اندع هبا شيخنا   ،ع هباُي 
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جاءنا  منذ  نعومة أظفارِه إىل أنْ  افعيةِ فهو تعلَّم عند الشَّ  .!!.ره  دَ ذلك هو قَ فورّبا مل ينخدع هبا  ،وسيالط  
الشَّيخ  املفيد وَصِحب الشَّيخ  بغداد والتحق بعد ذلك بيفالشَّافعي وواصل درسه   ،كتماًل إىل بغدادافعيًا م  شَ 

 لسي يستقو الط  الشَّيخ وهنا بدأ  ،للهجرة 413تويف بعد ذلك شيخنا املفيد سنة  ،املفيد ملدَِّة مخس سنوات
املفيد الشَّيخ يف حياة فهو  ،فاتهمن خالل مؤلَّ  وهذا واضحٌ  لكنَّه  بدأ يستقل املرتضىسيِّد التحق بدرس ال وإنْ 

الشَّيخ كتبِه شرحًا لرسالة   مِّ املفيد ألَّف كتاب التهذيب وهو من أهالشَّيخ  ألخرية من حياة اوات نسيف الو 
خذ عهدًا على نفسه وسي أالط  الشَّيخ    احلديث  عن هذا الكتاب وكيف أنَّ وقد مرَّ  (املقنعة)املفيد العملية 
ما فعل  قيقةِ مسألة لكنَّه يف احل ذكورة يف كتاب املقنعة مسألةً سيتناول املسائل امل من أنَّه   بايف مقدمة الكت

 ،أهل البيت العصمة كرِ ذِ إىل تصرحيًا وتوضيحًا  شري  ال ت  الَّيت من  مسألةً  مسألةً تناول املسائل نعم  ،ذلك
بيت  أهلِ  بذكرِ  ح  صرِّ ت  الَّيت األذكار  ف  األدعية وحيذِ  ف  حيذِ  ت الشواهد واألدلَّة على ذلك وكيف أنَّه  ومرَّ 

ا صحيٌح  ،أخرى تينا بأدعية  العصمة ويأ يف  احلديث   ومرَّ  ،عيفمع ذوق الشَّا ها تنسجم  ولكنَّ  من رواياتناأهن 
لى  علع جع إىل تلكم احللقات ليط  ر  يعليه أنْ ف من أرادَ و  ،هبذا اخلصوص ال أعيد تفاصيله املتقدمةِ  احللقاتِ 

 .كل التفاصيل

ينقلون يعة الشِّ  دأ مراجع  لكربى با ة  بدأت الغيب نذ  أنْ ا م  وسي وإمنَّ الط  الشَّيخ صرة بحنمل تكن م القضية  
رر كرب والضَّ ألَ ة اصَّ  احلِ لكنَّ  ،اغريمهو  ،قلما نَ  وابن عقيل نقلَ  ،ما نقل ابن اجلنيد نقلَ ف ،إلينا الفكر املخالف

انون الغيبة ق رَ سَ ة كَ جَّ ام احل  قف اإلمخلطورة املو و ولذا  ،الطوسي رمحة اهلل عليهالشَّيخ بل نا من قِ اءَ األكرب جَ 
خ يل وصلت للشَّ ثة رسائناك ثاله ،ه على هذه احلقيقةفيد لي نبِّ م  ـالالشَّيخ  وأرسل الرسائل إىل  ،الكربى

خلطورتا لك ذن كاا  ّبَّ ولر   ،ع ِلس امست مع ع لِ فهي قد  ،هلا أثراً  الثة مسعنا هبا ومل نرَ الثَّ  سالة  الرِّ  ،فيدم  ـال
سها مع  علسها من عل فلهذا ،رينياألخ  يف الرسالتنيه  لل األمر بشكل  واضِح ال كما أمجاإلمام قد فصَّ  ولكون

ينيةِ  املؤسَّسةِ س يف ع لِ الذي بيت لأهل ا كرِ كثري  من فِ   .مسيةالرَّ  ةِ الشِّيعيَّ  الدِّ

وصلت إىل الَّيت  األوىل سالة  الرِّ هي  وهذه ،ث واخلمسونالِ اجلزء الثَّ  ،بني يدي   ارهذا هو حبار  األنو 
 وسي بدرسِ الط  الشَّيخ لتحاق يعين بعد اِ  ،اهلل عليه قبل وفاتِه بثالث سنوات ونصف فيد رمحة  م  ـالالشَّيخ  

: -مك  ائِ بَ ن ْ أَ ًا بِ لمَ عِ  يط  حِ إنَّا ن  فَ  :-ق ّبوضوعنالَّ عما يتنقرا   ؟ا يقول فيها إمام زمانناماذ ،فيد بسنة  ونصفم  ـال
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-:: ال يعزب يعين ال يغيب-مك  اِر بَ خْ يء  من أَ ا شَ نَّ ب  عَ زِ عْ  ي َ اَل وَ  (مك  ائِ بَ ن ْ أَ نا بَ لم  عِ  يط  ا ي حِ نَّ إِ فَ )-:ويف نسخة  
َوَمْعرِفَ ت  َنا بِالزََّلِل الَِّذي -:حيحخروج عن الطريق الصَّ و لل هناك زَ  :-مك  ابَ صَ أَ  يْ الَّذِ  لِ لَ الزَّ ا بِ نَ ت   ف َ رِ عْ مَ وَ 

ى ِإل م ْذ َجَنَح َكِثير  مِّْنك م-:مالوا إىل الطريق األعوجأي جنحوا  :-مك  نْ ير  مِّ ثِ كَ   حَ نَ جَ  ذْ م  -؟:مَّت :-َأَصاَبك م
أم تركت  ؟ت الصيامأم ترك ؟الةهل تركت الصَّ الشِّيعة ماذا فعلت  :-َما َكاَن السََّلف  الصَّاِلح  َعْنه  َشاِسَعاً 

-:! واإلمام يقول؟فعلته  الَّذي ما  ؟ةنكرت إمامة اإلمام احلجَّ أم أ ؟ها ألهل البيتأم أعلنت بغضَ  ؟احلج
وا ذ  بَ ن َ وَ  ،ى َما َكاَن السََّلف  الصَّاِلح  َعْنه  َشاِسَعاً ِإل م ْذ َجَنَح َكِثير  مِّْنك م َوَمْعرِفَ ت  َنا بِالزََّلِل الَِّذي َأَصاَبك م

هل  ؟نبذوهالَّذي منهم هذا  املأخوذما هو العهد   :-(ونم  لَ عْ  ي َ م اَل ن َّه  أَ م كَ هِ ورِ ه  ظ   اءَ رَ م وَ ه  ن ْ وذ مِّ أخ  مَ الْ  دَ هْ العَ 
 صحيحٌ  ،ذلك مل حيصل منهم كل    ؟هل أنكروا إمامة إمام زماهنم ؟هل أنكروا بيعة الغدير ؟يبوة النَّ أنكروا نب  
يعي االثين عشري ولالجتاه الشِّ  فيد وألتباعهِ م  ـيخ الهٌة للشَّ سالة موجَّ الرِّ  كنَّ ول متلفة، اتهنشأت اجتاأن ه قد 
حنراف عن منهج الِ اواضٌح هو هذا  ؟للإذا ما هو هذا الزَّ  ،سنة ابن احلَ جَّ بإمامة إمام زماننا احل   يعتقد  الَّذي 

 الشِّيعةِ من  اللةِ كما قال أمري املؤمنني يف وصفِه لعلماء الضَّ   ،ورٌة شيعيةورة من اخلارج ص  الص   ،الكتاب والعرتة
 لب  ورة صورة شيعي  اثين عشري والقَ الص   (يوانحَ  لب  ب  قَ لْ ِإْنِسان َوالقَ  ص ورَة   ورة  الصُّ ) :غريهمأو من 
 َوَمْعرِفَ ت  َنا بِالزََّلِل الَِّذي َأَصاَبك م-:ورة شيعيٌة واملضمون  شافعيٌ الص   ،الواقع هو هذا ،هو هذا حالنا ،شافعيٌ 

لف يعين هناك قضية كبرية جد ًا السَّ : -َكاَن السََّلف  الصَّاِلح  َعْنه  َشاِسَعاً ى َما  ِإل م ْذ َجَنَح َكِثير  مِّْنك م
تركت  !الةالصَّ الشِّيعة مل ترتك  ؟تركت الصالة ةيعالشِّ  لت فهل أنَّ كما ق    ،كان شاسعًا بعيدًا عنهاح  الِ الصَّ 

م ْذ َجَنَح -:زماننا إمام   ليقو حَّتَّ  الشِّيعة  ماذا فعلت  ؟فاعةأنكرت الشَّ  ؟ةمَّ ئِ أنكرت األَ  ؟تركت احلج ؟الصيام
َونَ َبذ وا الَعْهَد  ،ى َما َكاَن السََّلف  الصَّاِلح  َعْنه  َشاِسَعاً ِإلم ْذ َجَنَح َكِثير  مِّْنك م -:: الكثري-َكِثير  مِّْنك م

ه م َورَاَء ظ ه ورِِهم َكأَن َّه م اَل يَ ْعَلم ون  .عنها ث  نتحدَّ الَّيت هذه  يَ هِ  يَ هِ  ة  القضيَّ  ؟ماذا فعلوا: -اْلَمأخ وذ مِّن ْ

-:بطر وعشرة أيام بالضَّ شه  قبل وفاته بثمانية أَ املفيد الشَّيخ لت إىل صَ وَ الَّيت  :انيةسالة الثَّ وفي الرِّ 
شكو اإلمام هنا ي :-ميهِ لَ عَ  دِ هالعَ بِ  اءِ فَ ي الوَ فِ  وبِ ل  ن الق  اٍع مِ مَ تِ جْ ى اِ لَ ه عَ تِ اعَ طَ لِ  م اهلل  ه  قَ ف َّ ا وَ نَ اعَ يَ شْ أَ  نَّ و أَ لَ وَ 

 اءِ فَ ي الوَ فِ  وبِ ل  ن الق  اٍع مِ مَ تِ جْ ى اِ لَ ه عَ تِ اعَ طَ لِ  م اهلل  ه  قَ ف َّ ا وَ نَ اعَ يَ شْ أَ  نَّ و أَ لَ وَ -:من عدم وفاء شيعته بالعهود
 .ه عليهوسالم   اهللِ  ر كالمه صلوات  إىل آخ  :-انَ ائِ قَ لِ بِ  ن  مْ م الي  ه  ن ْ عَ  رَ خَّ أَ ا تَ مَ لَ  ميهِ لَ عَ  دِ هالعَ بِ 
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بقيت  ،ببست هلذا السَّ ع لِ فيء ش لَّ ثة شرحت ك  الِ سالة الثَّ الرِّ  سالتني أنَّ يبدو من هاتني الرِّ الَّذي 
مل وحباجة  إىل تدب   كر فيهما بشكل  املعىن قد ذ   سالتان ألنَّ الرِّ  كانت الثة  سالة الثَّ نَّ الرِّ أ يبدوالَّذي و  ،فهمر و جم 

 .اً دَّ جِ  قضيٌة كبريةٌ  ةلقضيَّ نَّ األوذلك  ،سالتنيواستنتاج من خالل الرِّ  ذا ظن  ه ، وهلذا ع لستاً جدَّ  ةحيصر 

 ؟الفتنة  أين  

  :تقع في جهتين الفتنة  

 عصر الغيبة الصغرى ازجوا مع الوضع العام بعد انتهاءِ حياولون أْن يتمالشِّيعة أنَّ  :الجهة األولى
ث عن ال أحتدَّ  ،مع غريهم يف التمازِج واالمتزاج الشِّيعةِ كان هناك نزوٌع عند   ،ابتداء عصر الغيبة الكربىو 

فكان هناك نزوٌع ال عند  ،والتمازج العلمي والفكري والثَّقايف ث عن االمتزاجا أحتدَّ االمتزاج االجتماعي وإمنَّ 
ظر يف ق النَّ دقِّ ي   ن أراد أنضٌح ملك وابيت وذلللتمازِج مع مالفي أهل الالشِّيعة عند علماء بل الشِّيعة ة عامَّ 
عند صر وتتلمذ ب إىل مِ هَ ذَ  بعد أنْ الشَّافعي  ،ربىالغيبة الك   عصرِ  كانوا يف أوائلِ الَّذين  علماءنا  تبِ ك  

ر بطرحها وّبا تعلَّمه  منها لذلك غريَّ الكثري من آرائِه ثَّ يبدو أنَّه تأو  ،إمامنا احلسن دِة نفيسة من ساللةِ السيِّ 
الشَّافعي  أمَّا جديد   ،يف العراقالشَّافعي اه نَّ بما كان يتالشَّافعي دمي قَ  ،الشَّافعيوقدمي  الشَّافعي في قال جديد  

م ظَ ونَ  ،ًا لذوقهِ وفق لبيتأهل ا حببِّ  نزعٌة وتصريحٌ  وبسبب ذلك ظهرت منه   ،صريف مِ الشَّافعي اه فما تبنَّ 
 غرنذ الصِّ وسي تتلمذ م  الط   الشَّيخ  ف ،يعييعي وإىل الوسط الشِّ ه  يف الوسط الشِّ بَ حبَّ الَّذي هذا  ،أشعاراً يف ذلك

وصاَر  ة يف مصريسدة نفتتلمذ عند السيِّ  بعد أنْ الشَّافعي  منهجية د يفدي جلٌ على هذا االجتاه وهناك حتو  
يقولون  ؟رمن آرائه ومن منهجيته يف مصالشَّافعي قطعًا علماء الس نة حني تسأهلم ملاذا غريَّ  ،للشَّافعي جديد

حينما رحل وهاجر الشَّافعي لت آراء ة ولكلِّ أناس ظروفهم وعلى هذا األساس تبدَّ لكلِّ بلد  أحكامه اخلاصَّ 
ذلك املكان وأهِل  ومع أهلِ  مانِ والزَّ  يبديه يف العراق ّبا يتناسب مع املكانِ  فكان ي فيت ويبدي ما ،إىل مصر

غري هي لكنَّ احلقيقة  ،كان حبسِب مكانِه وزمانِه اجلديدينالَّذي  وحني ذهب إىل مصر كان  ،ذلك الزَّمان
صارت هناك  ،الشَّافعيهو الشَّافعي  الكامل بقي  التغري  مل يتغريَّ  ه  لكنَّ  ،يسةنف دةِ ر بطرح السيِّ تأثَّ  فهو قدذلك 

قبل  لت   كما ق  هذا التغري   ،خالف للكتاِب والعرتةم  ـلكنَّ املنهج بقي هو املنهج ال ،الشَّافعياٌت يف فكر سمل
ا فكريًا وعلميًا وثقافيًا خصوصاً و يتمازج ريدون أنْ ي  الَّذين د هؤالء نع بَّبةً ًة حم  خصيَّ شَ الشَّافعي قليل جعل من 
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 احلديث   ثري جملموعة أسباب مرَّ الشَّيخ الطوسي ترك هذا التأ  أنَّ ومرَّ الكالم  يف ،وسيالط  الشَّيخ من أمثال 
 إذا الَّ إِ إىل أنَّ هذا الربنامج لْن يكون ذا فائدة  ه من يتابعين فقط أنبِّ أخرى لكنينَّ  ةً عنها ال أعيد الكالم مرَّ 

 .شاهد واملتلقي مجيع حلقاتِه وبالتفصيلم  ـع التتبَّ 

العنوان حَّتَّ الطوسي الشَّيخ ومرَّ علينا أنَّ  (،املبسوط)وسي ماذا قال يف مقدمِة كتاب الط  الشَّيخ 
قاله  شيخنا الَّذي ما  ،إيران ،ةقم املقدس ،شر اإلسالميسة النَّ بعة طبعة مؤسَّ هذه الطَّ  ،الشَّافعيأخذه  من 

لون على فقِه أهل البيت شكِ فني ي  أنَّ املخال هو قاله  الَّذي  ،الكالم بشكل  سريع لَّ ك    أر  أقريد أنْ ال أ   ؟الطوسي
 ،هذه التفاريع ك  لنا منبأنَّ  :عليهم فيقول الطوسي يرد   الشَّيخو  ،ليس فيه تفاريع كثرية ،نَّه  قليل التفاريعبأ

 ،هو هكذا يقول ،بيتلع فيه التفريعات كما هو يقول وفقًا ملنهج أهل افرَّ الَّذي  ،ولذلك كتب هذا الكتاب
ئر الشَّيخ الطوسي يشرب  وبشكل  واضح من بم تذكرون حني دخلنا يف أغوار هذا الكتاب وجدنا أنَّ ك  ولكنَّ 

يستدل هبا  الَّيتث يدواألحاالرِّوايات ج خر تست ريد أنْ قت الكتاب حينما ت  حقَّ املؤسَّسة الَّيت   أنَّ وحَّتَّ الشَّافعي 
 نيتب املخالف تستخرجها من ك  فتضطر إىل أنْ  الشِّيعيَّة تبيف الك   اً ا ال جتد هلا مصدر الطوسي إهنَّ الشَّيخ 

الوقت   على قديمِ وكنت  : -طو سمة املبيف مقدِّ  وسيالشَّيخ الط  يقول   أنْ إىل ،ت علينا شواهد يف ذلكومرَّ 
ط إىل إجياد  طِّ ُي  كان يعين هو من البداية   :-على ذلك وحديثِه متشوِّق النَّفس إلى عمل كتاٍب يشتمل  

 وسي كان متأثِّراً بالشَّافعي ألنَّهغريِه ولكنَّ الط   وعندالشَّافعي ريعات كما هو احلال عند فتتكون فيه الكتاب  
 ة  فيِه قلّ  عف نيتي أيضاً ضوي شغل ني الشواغل وت  قطعني عن ذلك القواطع يف-:الشَّافعيه على فقه تفقَّ 

ف ضعِ وت  -:دفلذلك هو مرتدِّ الشَّافعي هجية ّبنهجية ترغب  هبذه املن الالشِّيعة  : فإنَّ -رغبة هذه الطائفة فيه
ألفوا حديث أهل  :-فوا األخبارلِ هم أعنايتهم به ألنَّ  وترك   ،بة هذه الطائفة فيهغر  ة  لَّ يضًا فيه قِ تي أيَّ نِ 

يريد منهم أْن يألفوا التفريعات على  ،ارفوا األخب يألأنْ  الشِّيعةِ ريد من ال ي   الطوسي متأذ   الشَّيخو  ،البيت
: فما الَّذي -ألنَّهم ألفوا األخبار وما رووه من صريح األلفاظ-:الشَّافعي على طريقةِ و املخالفني  طريقةِ 

فيها ت   وواضحة عن املعصومني فلماذا تريد أنْ ! إذا كانت األلفاظ صرحية ؟ي ضريَك يف ذلك يا شيخ الطائفة
يعين من  ، لفظهاريِّ لو غ  : -ر لفظهايِّ  لو غ  مسألةً  أنَّ حتَّى -:!؟واملنفعة الفائدة ةتفاريع عديع عليها فرِّ ت   وأنْ 

حتَّى أنَّ مسألًة لو -:!؟ما الَّذي يؤذيكم يف ذلك ؟لبيتوا ألفاظ أهل اغريِّ ت   ريدون أنْ ت   املاذ ،بيتللفظ أهل ا
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 حتَّى أنَّ مسألًة لو غ يِّر لفظها-:ألفاظ أخرى يغري لفظ املسألة من ألفاظ أهل البيت إىل: -غ يِّر لفظها
: -همهم عنهار فَ ص  نها وقَ وا مِّ ب  عجَّ تَ -:لبيتوهي ألفاظ أهل ا: -ر عن معناها بغير اللفظ المعتاد لهمبِّ وع  

ون ألفاظها بتعابري هي أقل بالغة ،فهمهم عنهاهو مل يقصر  من  اً وأضعف بيان اً وأقل وضوح ولكنَّكم ت غريِّ
اآلن أي إنسان يقرأ أحاديث الكايف يفهم هذه األحاديث على األقل  ،ان أهل البيتالبيت وبيأهل  بالغةِ 

حني ت غريَّ ألفاظ  ،هي هذه املشكلة ،ال يفهم منها شيئاً فإن ه سالة العملية أ الرِّ حني يقر  ه  يفهمها باجلملة ولكنَّ 
بالفكر املخالف ألهل ة الشِّيعيَّة يالسَّاحة الثَّقافحنوا شَ الَّذين القاصرين واملقصرين و  ءالمأهل البيت بألفاظ الع  

وأين حديث هذا الفقيه واملرجع  أين حديث  اإلمام املعصوم ،البيت قطعًا ستكون العبارات عبارات بائسة
 .الصرحية الواضحة   هذه هي احلقيقة  !! ؟ب أين هذا من هذاركَّ م  ـالبائس اجلاهل باجلهل ال

هذا  كرسي الكالمو  ،الطوسي على كرسي الكالمالشَّيخ جلست احلكومة العباسية أَ وفوق هذا فإنَّ 
هذا و منصٌب علمي يعطى لرئيس العلماء يف بغداد  ،الفالنية كما يقال رئيس اجلامعةِ   ،منصٌب علميهو 

ف مئة كيت هو من اجلو املخالاالتأو لع رف ماذا تسميه الربوتوكل وهذا ا ،من الفكِر املخالف هوقب اللَّ 
سي أيضاً ر ومكان هذا الك   ،ة املخالفة ألهل البيتطلكرسي الكالم والتعيني من قبل السية  وهذه التسم ،ئةبامل

فماذا  ،ن عليها هم من املخالفنيو فيف تلك األمكنة واملشر  ار  ضَّ واحل   ،ي سيطر عليها املخالفونالَّيت يف األمكنة 
 سساهو باأل ؟ من احلديِث ومن الدرسعد  وماذا ي   ؟الكالم هذاالطوسي على كرسي  الشَّيخ  يقول  يريد أنْ 

 واألحنافافعية من الشَّ  ار  ضَّ واحل   ،احلنفيالشَّافعي سي الكالم ر كجلس على  وجيء به وأ   ،رجٌل فكره  شافعي
ذا يريد أْن فما ،تحقوا بالطوسي جديداً الالَّذين فيد واملرتضى و م  ـمن بقايا تالمذة ال الشِّيعة  وقطعًا التحق هبم 

يف و على كرسي للمخالفني  وجيلس ،أساسًا الطوسي م شبع بالفكِر املخالف ألهل البيت ؟يقول الطوسي
وسينقل  هلم الفكر  ارضَّ قطعًا سيجامل احل   ؟قولي ماذا يريد أن ،ملخالفنيا رو يف حضو للمخالفني  مكان

حَّتَّ لو كان حِب جَّة أنَّ  ،رسيعلى هذا الك  ظ اف حي  ريد أنْ ومن جهة ي   ،ارضَّ ة جيامل احل  من جه ،املخالف
 حوله أنَّ الَّذين اس يقنعه النَّ  ،بغريهاو  يطان هبذه الفكرةيقنعه  الش   ،يعةفعٌة للشِّ فيه رِ  رسياحلَِفاظ على هذا الك  

 ،فيبقى جالسًا على هذا الكرسي وهو حيثوا بالفكر املخالف ،يعةاحلفاظ على هذا الكرسي فيه رفعٌة للشِّ 
  ب  سهِ في   خرى يريد أْن ي ثِبت اطالعه  على آراِء املخالفنيومن جهة  أ   ساسًا هو مقتنٌع به وهو جيامل اآلخرينأ
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 َوقد َمنَحه  الخليفة  -:طبيعيهذا شيء  ،كما فعل يف كتابِه املبسوط   ،مثالً  اخلالف ا فعل يف كتابهِ كم  ،كثرياً 
إاّل للقليلين من   عطىال ي  رسيَّ الكَلم وكان هذا الكرسي الَقائم  بأمِر اهلل ك  -:وسيمنح  الط   :-يالعباس

خالل : -وسي في بغداد مدة اثنتي عشرة سنةة الط  ت زعامّ ستمرّ ر العلماء ولرئيس علماء الوقت واكبا
على هذا الفكر  أنشأ أجياالً  ،الشَّافعيكر على فِ  أجياالً  أنشأ ،ة كان جالسًا على هذا الكرسيهذه املد  

أدل   وكتبه   ،يصدقوها أنْ  وأليها  ينظروا إريد اآلخرون أنْ ال ي  الَّيت هذه هي احلقيقة  ،بيتل الالبعيد عن أه
 تعاىل شاء اهلل   يضًا يف طوايا احللقات القادمة إنْ عن هذه القضية وسيأتينا أ لى ذلك وقد مرَّ الكالم  دليل ع

 .لبحث مثل هذه املطالب  مواطن احلاجةِ يف

من  وقد الحظت (،يانالتب) تفسريه   هوالشَّافعي ث عن تأثرِه الكبري بالفكر تتحدَّ الَّيت برِز كتبِه ومن أ
من ِه إليهم يشريون ف ،فسريذا التافعية منهم هبالشَّ  اً صوخصو  تب املخالفني اهتمام القومِ ك  عي يف  تب  تخالل 

خالفني حني كتب امل  اضحة يفو  هذه القضية ،ثون عن سعتِه وعن أمهيَّتهِ كتبه بشكل واضح ويتحدَّ سائر  دون 
ب من  هو آخر ما كتتبيان و  الهِ ون عن تفسري ثم يتحدَّ وافع منهم فإهنَّ  الشَّ اً صسي وخصو و ثون عن الط  يتحدَّ 

املعاند  الشَّافعيسري ذا التفهِه يف بكالمعلينا بعض  الشَّواهد كيف أنَّه  يسيء  للمعصومني ت وقد مرَّ  ،بهت  ك  
 .ه عليهم أمجعنيوسالم  اهلِل  صلوات  ألهل يبت العصمة 

ماء من وسار العل ،ليهع اهللِ  سي رمحة  و الط  الشَّيخ  نا ا علينا شيخ  أبواهبَ  فتحَ الشَّافعي كر الفِ  ة  فطامَّ 
ة ال زال منهج  انيهذه الثَّ  خري مناأل ءز انية بل إىل هذا اجل  إىل هذه الثَّ و بعدِه وإىل يومنا هذا وإىل هذه اللحظة 

 ؟!..وسط احلوزوي يف الخصوصاً و  ،الشِّيعيَّةِ  الثَّقافيةِ  السَّاحةِ وسي حاكماً وفارضاً لنفسِه على الط  

ق على الذو و افعي الشَّ وق الذ د يف كتب فقهائنا ومراجعنا وعلمائنا التفاريع علىجنَ  ليس غريبًا أنْ و 
  :على سبيل املثال مثالً  ،وسيوتلك سنٌة سنَّها لنا شيخنا الط   ،احلنفي

ر همطبعة مِ  ،الثاجلزء الثَّ  ،جاةالنَّ  أبو احلسن االصفهاين وسيلة  سيِّد سالة العملية للإذا نذهب إىل الرِّ 
ذهب إىل صفحة ن إذا الثالثَّ  ءز يف اجل ،سيينأمحد احل  سيِّد بع بإشراف الط   ،الطبعة األوىل ،قم ،إيران ،استوار
 :-145يف صفحة  ،هعلي اهللِ  اين رمحة  ـگبــلگالـسيِّد احل الخة عليها حاشية املرجع الرَّ سوهذه الن ،145
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ال -:عن الزواج من الصغريةث يف هذه املسألة قطعًا هنا يتحدَّ  :-ستمتاعاتوأمَّا سائر  ال :12المسألة 
وأمَّا -:زواج املتعة ين: منقطعًا يع-دوامًا كان النِّكاح أو منقطعاً  تسع سنين زوجة قبل إكمالوطأ اليجوز 
هذا  :-م والتفخيذ فَل بأس بها حتَّى في الرضيعةوالتقبيل والضَّ  كاللَّمِس بشهوة  ستمتاعاتالسائر  

ارس هذه األمور مع وقًا ي  يتلك ذَ و نسانًا حيرتم نفسه ر إِ هل تتصوَّ ف ، حيواينكالم هبيمي  هو  الكالم 
رضيعة تلمسها  ،ر رضيعةصوَّ باهلِل عليك اآلن ت: -كاللَّمِس بشهوة  ستمتاعاتوأمَّا سائر  ال-:!!رضيعة

دنا سيِّ  هذا هو كالم  : -فَل بأس بها حتَّى في الرضيعة-:ها واأللعن من هذا والتفخيذلها وتضم  بشهوة وتقبِّ 
 اهللِ  رمحة   ـاينگـليبـگالـسيِّد ال الكالم يقول بهِ  نفس   ،جاةوسيلة النَّ يف عليه  اهللِ  رمحة  الصفهاين سن اأيب احلَ 

سن احلَ  د أيبهو موافق لكالم السيِّ فض على هذا الكالم رت مل يع هوو  سالة فيها حاشية له  فهذه الرِّ  ،عليه
 .االصفهاين

 ،216صفحة  (يلةحترير الوس)اين من هذا هو اجلزء الثَّ  ،اخلميين رمحة اهلل عليهسيِّد الكالم ال نفس  
والضَّم والتفخيذ فَل بأس بها  كاللَّمِس بشهوة  ستمتاعاتوأمَّا سائر  ال :-نفس القضية ،12املسألة 

هذا الذوق هذه التفريعات  ،واهلِل واهلِل ما هو بذوِق أهل البيت! ؟: هذا ذوق  أهل البيت-حتَّى في الرضيعة
إذا ما ذهبتم  ،ِه أيب حنيفةومثل  هذه املسائل أقرب إىل فق ،وأيب حنيفةالشَّافعي وسي على ذوق تفريعات الط  

ما ذوق أيب حنيفة ببعيد  عن و  هذا هو ذوق أيب حنيفة ،مثل هذا شيئًا كثرياً  تب األحناف ستجدونك    إىل
سن االصفهاين هو الَّذي فرَّع هذا هو السيِّد أبو احلَ  ،من بئر  واحدةو من عني  واحدة فهما الشَّافعي ذوق 

واآلخرون أيضاً  ،أيت آخرونعلى ذلك وسيأيت وي وجاء السيِّد اخل ميين فوافقوه ـاينگـليبـگالـاملسألة فجاء السيِّد 
م سيقرون هبذه املسألة ملو عرضت طٌق عليكم هذا منطٌق رمحاين أم من باهلل أنا أسألكم ،هذه املسألة عليهم إهنَّ
 اد على الفقيه رادٌ ال تقولوا بأنَّ الرَّ  .!!.هذه مهازل ،فتوى أيَّة   ،هذه مهزلة ،وا أنَّ هذه فتوىأبعال ت !؟شيطاين

هذه املهزلة من أين و  ،هذه مهزلة ،ادقافرتاء على اإلمام الصَّ و  هذه كذبةأن  لكم  نت  بي  فقد  ،على اهلل
أْن يكون يف  ريد من فقه أهل البيتي  الَّذي ربى من كتاب املبسوط جاءتنا من هذه املهزلة الك   !؟جاءت

ال يريدون الشِّيعة ذى من أنَّ الطوسي يف غاية األالشَّيخ وكان  ،تفريعات على نفس ذوق تفريعات القوم
بألفاظ حديث أهل  ترتبط  الشِّيعة ضرك أنَّ ماذا ي   !؟ملاذا يؤذيك هذا ،ألفاظ حديث أهل البيت تتغريَّ 
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فرة من  هناك ن   ،الشيعيَّة العلميةِ  السَّاحةِ هذا مرٌض موجود يف  !؟وسيالط  الشَّيخ سر  أنت أيها ماذا ت !؟البيت
هذا أمٌر  ،قد ال تقبلون كالمي ،ة أمامنا على أرِض الواقعيَّ هذه القض ؟ملاذا ،لبيتكلمات حديث أهل ا

طويلة وبتجربة عملية  ةيبتجربة علم  أيديكم وأنا مسلَّحٌ ق أضعها بنيئاث عن حقأنا أحتدَّ  ،إليكم راجعٌ 
طئاً  ،قد أكون مشتبهاً  ،أحتدَّث  عن جتربيت ،طويلة  ،طويلة عملية  و  ين مسلٌَّح بتجربة علمية  لكنَّ  ،قد أكون م 
تب الك   ،من األمثلة لامثل هذا كثري هذا مث ،ني أيديكماملصادر ب ق وأضع  ئاعن حقث إالَّ  ال أحتدَّ وإينِّ 

ما عالقة هذا بفقِه آل  !؟آل حم َمَّد ون يل هذا فقه  لوتقو  ،ري والكثري من هذه املهازلالفقهية فيها الكث
 .التفريعات يركضون وراء هذهِ  وسي وذهب العلماء  الط  الشَّيخ ابتها هذه تفريعاٌت فتح بو  !! ..دمَّ حم َ 

يتِه على هذا املوضوع يعرتض على ابيه وهذا كالمه  شااملصطفى يف حسيِّد ليين اماخل  سيِّد ال لذلك ابن  
سأختصر الكثري من  ،اً جدَّ  كثرية وكثرية  وعندي مطالب أرى الوقت جيري سريعاً  ،هنا عندي ما عندي وقت

أقرأ شيئاً من   ،هذا الكالم يوسف صانعي يف رفضِ  الشَّيخيين هذه تعليقة اخلمسيِّد تالمذة الحَّتَّ و  ،املطالب
-:يعين هذه القضية مستقبحة عقالئياً : -قَلئياً ولكونها مستقبحة ع   :-يقول ،يوسف صانعيالشَّيخ كالم 

من  هذا مع ما فيها يخفى ة الكاشفة عن الحرمة الشرعية كما الاق فاعلها المذمَّ وموجبة الستحق
إىل  :-ل وللبالغة غير المستعدة للزواجالمعنوية للصغيرة بو  والمشاكل الروحانيةال مضار الجسمانية 

نَّ هذه بقوله إوهو يعرتض  ،منطقي جداً  كالم شيخ يوسف صانعي  ،جدًا  كالم منطقيوهو   ،آخر الكالم
هذا أمر : -ا المذمَّة الكاشفة عن الحرمة الشرعيةوموجبة الستحقاق فاعله-:القضية م ستقبحة ع قالئياً 

البالغة  يف رواياتنا أنَّ الرَّجل إذا جاء لزوجتهِ  ،يف رواياتنا !! حنن  ..أي  ذوق  هذا ،أنَّك تفعل هذا برضيعة ،حمرم
ويف  اياترت يف الرِّو هذه األمور ذ كِ  ،ريد احلديث عن هذه التفاصيلأ   ال ،هلا بالطريقة املناسبة إذا مل يأتِ 

 أنْ  ،هايراعي أمرَ  البد أنْ  ،ذلك تذم  الرِّوايات فإن  لذوقها  املناسبةِ  بالطريقةِ  أتاي إذا مل ،ااهنِّ مصادرها ومظ
ليس من  ،األوالد ولدت له   وهي زوجٌة بالغٌة عاقلةٌ  ،العالقة معها يراعي أمورًا تتناسب مع أنْ  ،هايراعي رغبتَ 
 ،هذا افرتاء على أهل البيت ،تحمسوباً على أهل البيالذي يف الرسائل العملية يكون هذا الكالم  املنطقي أنْ 

نفس هؤالء  ، نفس هؤالء املراجعرآن أنَّ ا الق  م هبذسِ قْ وأنا أ   ،دمَّ وآل حم َ  د  مَّ حم َ واهلِل هذا افرتاء وتشويه لفقه 
 ـاينگـليبـگالـ ال السيِّد أبو احلسن االصفهاين وال السيِّد ،رآنقسم هبذا الق  واهلل أ   ،هم ال يفعلون هذا املراجع
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 ،ما هو من ذوقهم وال هم يفعلون ذلك ،رآن مليون مرَّةأ قِسم هبذا الق   ،وقهمذ اخلميين هذا منسيِّد ال الو 
صارت حني  ،بركَّ م  ـاجلهل  الوهو  ،ة الكربى هو هذا التفريع وفقًا للمنهج املخالف ألهل البيتولكن الطامَّ 

عملية التفريعات  تتم   ضوئها يفو حكام ط  األبنلى أساسها تستعسًا و رآنًا مقد  لقواعد األصولية ق  هذه ا
 ِه وال من غريهسن االصفهاين يتقبل ذلك ال من نفسأبو احلسيِّد للمسائل الفقهية ينتج  هذا الناتج فواهلل ال ال

  .!!.م يغفلون عن هذه احلقيقةة هو أهنَّ ري الطامة الكب ،وال السيِّد اخل ميين ـاينگـليبـگالـوال السيِّد 

ديثاً ث حة يتحدَّ وَّ خ  سة أ  جل  وهو جالسٌ لس مع العاملِ ات جتَ من خالل جتربة عملية أنا شاهدتا وملرَّ 
اهرة اهلِل هذه الظَّ و  !!عِّفهاضَ ي   ملنرباعلى  وي ورِد الرِّوايات الَّيت حني يلبس  الِعمامة ويصعد مجياًل عن أهل البيت

لبس الِعمامة ي على املنرب إن يصعد ماو  ،ثون حديثاً مجيالً عادية يتحدَّ  حني جيلسون جلسةً  ،راراً رأيتها ِكراراً ومِ 
 .!!.طلينقلب إىل طنه فإن  ة لعاميَّ اباللهجة العراقية  أقول ،أو يسك بالقلم كي يكتب كتاباً  ويصعد على املنرب

نطل يف ط ،اقيةة العر طنطل تسمية قد تكون سومرية قدية يف اللهج ،أهل البيتيصري طنطل على حديث 
لعراقية يف اللهجة ا ،الغيالنلغول و ى يف اللغة العربية الفصحى اما يسمَّ  ،يعين الغول الغيالن ،اللغة العربية

رَّد يًا ن رمحاديثاً ث حجيلس العامِل يتحدَّ  ،راراً مِ  هذه القضية واهلل الحظتها ،ونه طنطليسم   يصعد على ا مجم 
نَّ وأعتقد أ ،ريةة  وكبل صغري كيبدأ ي شكل على   ،ل إىل طنطل على أهل البيتيتحوَّ  ،املنرب للدرس أو للبحث

 .وا هبذه التجربةالعديد من طلبة العلم مر  

اضرة يلقيها حم ،لكرامعنا اعاصر من مراجيخ بشري النجفي مرجع م  ذا الفيديو للشَّ هنذهب إىل فيديو 
ألشخاص هب إىل أحد ااًل لنذأو  ،ه عليهوسالم   اهللِ  صلوات   صية يف اإلمام املهدي  يف مركز الدراسات التخص  

ىل ديثِه نذهب إحمع إىل نست نجفيبشري ال الشَّيخم يقدِّ الَّذي أحد املشايخ من املشرفني على هذا املركز هو 
 .هذا الفيديو

ّي المهد لمامالمشرفين على مركز الدراسات التخصصية في حد المشايخ األفيديو مرئي 
 :صلوات اهلل وسَلمه عليه
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ذي نتمىن أن الَّ  ،ه عليهم  وسال اهللِ  ونص  بالذِّكر سيِّدنا وموالنا وإمامنا احل جَّة ابن احلسن صلوات   ]
و شهر  هالَّذي مضان ر ام شهر ركة أيهذه األيام املبا  يفوحنن   محتِه ودعائِه الشَّريف املباركنكون يف كنِف ر 

إىل أن  ناجو ركة ما أح املباليايلويف هذه ال المنني عليه السَّ مؤ الغفران وإذ نتشرف بوجودنا يف كنف أمري امل
الواسطة  فضل وأحسن من ذلك أا إىلل هبريف وال جند وسيلًة نتوسَّ فرجه  الشَّ  إمامنا عجل اهلل  ب نقوي روابطنا

ه النية ملناسبة وهبذايف هذه و  ،هللة اجَّ اء هم حجته علينا وهو ح  ملإذا جعل الع ،ي فداهحو بها هو ر نصَّ الَّيت 
يلقي  الَّيتملباركة لندوة ااهذه  ،ملهدي عجل اهلل فرجهاصية يف اإلمام قيم  مركز الدراسات التخص  اخلالصة ي  

صوص اإلمام خقصد يف خلصوص أاذه احملاضرة يف هذا في هجبشري النَّ الشَّيخ  مىفيها مساحة آية اهلل العظ  
 .د [فنستقبله بربكة الصَّالة على حم َمَّد  وآِل حم َمَّ عجل اهلل فرجه  املهدي  

مجيل  خ حديثٌ لشَّياوالحظتم حديث  ،عنوان مجيل ة يف اإلمام املهدي  ات التخصصيمركز الدراس
م ينتظر  ،يعيالشِّ  هذا املنطق   هو ،أيضاً هو  ث قطعًا هو حتدَّ  ؟ملرجع  اث دَّ فماذا حت ،ون حديث املرجعوإهنَّ
 اضرة موجودةهذه احملحملاضرة و اين سأعرض لكم فيديو مقطع من لكنَّ  ،يستطيعه  الَّذي هو هذا و  ة  نيَّ  نِ حبس

قطع من  مستمع إىلن اآلن حنن   ،ىل اليوتيوب وجتدوا احملاضرة كاملةإتدخلوا  على اليوتيوب يكنكم أنْ 
يف و  إمام زماننا ناضرة عث يف حميتحدَّ  جفي دام ظلهالشَّيخ بشري النَّ مى  العظالديين آية اهلل املرجع يثدح

 مةلكلهوا وانتب ،ملهدي  اإلمام ايف  لدراسات التخصصيةلوبالذات يف إثبات والدته يف مركز  معرفة إمام زماننا
 .جفيالنَّ الشَّيخ  و  والفيديوحنن و  ،مستوى هذا احلديثما هو لنرى  ،التخصصية

  :يخ بشير النَّجفيلشَّ فيديو مرئي ل

تولد زيد من  ،معرفةتولد  يكن هل ،مر عَ يقال زيد ابن   ،] والدة إنسان  من إنسان من هذا القبيل
 ألن تولد زيد من عمر ير من مراحل ،تحيل ذلكمس ،مستحيل ذلك باملشاهدة أحراز يكن نطفة عمر هل

اثباته  يكنالَّذي  ،كونه من نطفة زيد  ،احلواس اخلمسة ىبأحددراكها تلك املراحل ال يكن اوالكثري من 
 ،إذاً يف رحم زوجته قذف أنه و  ،احمسوس وأمَّ هنا أمر عمر  هقعألنَّه  موا ،زيد واقع زوجته فقط دة أنَّ باملشاه

ن يف من نطفة زيد من نطفة عمر ال يد تكو  ن أن ز كهو يف بعض األحيان باحلواس ول إحرازه افرض يكن
واقع من أين ثبت أن هذا تولد من نطفة ي أفرضوا زيد كان ؟ذلك كيف يكن  ،ىل ذلك أبداً إسبيل للمشاهدة 
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نسبة املتولد على  :ة واخلاصة قالواالفقهاء من العام   بعض بل ،ن ذلك أبداً ال يك ؟كيف يكن معرفته  ،زيد
 ،ال سبيل لذلك ه  ألنَّ  ،بظاهر اإلسالم ،بظاهر اإلسالم ،بظاهر اإلسالم اللي هوالفراش إىل صاحب الفراش 

يف مكان  وامرأة خالد جلست يف ذلك املكان  قطرة منها آخر ووقعتإذ يكن أن يكون نطفة شخص 
 ؟هذا ماذا يثبتنا ،احتمال وارد ،من غري نطفة زوج هذه املرأةرّبا تكون هذا  ،من اخلارج والرحم جيذب  املين

بعد  ثَّ  ،هاي مرحلة ،حدى احلواس اخلمس أن فالن متولد هنا من نطفة فالنبإ االحراز ال يكن ه  ثبتنا أنَّ ي
صاحلة متام  ةمؤمن عادلةً  ةولو كانت امرأحَّتَّ وبعد ذلك من اين ندرك  ،مانتقلت النطفة إىل رحم األ ذلك

ة هذا فتوى تقريب املطلب أليب حنيفة مسألإخويت من باب  بل ،قلنا هذا الرحم جيذب املين الصالح ولكن
وغريه هاي فتوى موجودة  دامةالبن الق   هاي الفتوى يف كتاب املغينموجودة و نقله هو حنفية وغريهم 

اءت بولد ومل يرى أي امرأة يف املغرب وبعد فرتة هذه املرأة ج ومعروفة وهو تزوج شخٌص وهو يف املشرق
لعل اهلوا محل نطفة  ،الزوج أن ي نكر والدة هذا الولد من عنده ك املسكنيال حيق لذل ،مل يره   ،منهما صاحبه

 .[ ..فتكون منهاوهناك رحم املرأة جذب هذه النطفة  ذاك وأوقعه يف منطقة معينة

 احلديث على ما هوهو أشكل يف آخر  ،بشري النَّجفيالشَّيخ الحظتم حديث شيخنا الفاضل 
امرأة يف املشرق ورجل يف املغرب  تإذا كانوهي أن ه  ،األحناف منهمون معروف من مسألة  يذكرها املخالف

املرأة وأجنبت ولداً فليس من  محلت املرأة والرجل مل يكن قد رأى ثَّ  ،أجريا صيغة العقد قطعاً بالوكالة ،وتزوجا
اهلواء محل نطفته  فوقعت  رّبا أنَّ فا هذا ولده  وإمنَّ  ،أْن ي نكر بأنَّ هذا ليس منه ،املرأة مل يرَ الَّذي الزوج هنا  حقِّ 

هو  ،عرينفس التف ،رده هو نفسه  و أالَّذي ولكن الكالم  ،خف  هذا الكالمسهو يست ،يف تلك املرأة وأجنبت
حم فجاءت امرأة فجلست على ذلك املكان فإن الرَّ  جاًل ألقى بسائله املنوي يف مكانقال أنَّ ر  ؟ماذا قال

ويغيب عن ذهن شيخنا  ؟تصور هذه املسألة نكيف يكن أنْ   ،ن الولد حينئذ  جيذب املين فجذبت املين فتكوَّ 
ني لو سأل املتخصصِّ و  ،قئالق فإن احليامن ستموت خالل دقيف اهلواء الط   أنَّ املين إذا سقط على األرض

ا أو للهواء بشكل مباشر فإهنَّ  ما خرجت يف اهلواء الطلق وتعرضت لضوء الشمس احليامن إذا أنَّ  لعرفبذلك 
جلست هذا املثال جاءت فهو ذكر  شخص كمامرأة ر اِ نتصوَّ  تطيع أنْ سنيعين ال  ،ستموت خالل دقائق

كما فـَرَّع هو   ع هذه املسألةنفرِّ  كيف نتصور إذا أردنا أنْ   ،ائلائل والرحم جذب ذلك السَّ على ذلك السَّ 
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 ت تلبس مالبسًا داخلية وخارجية أماملرأة كانهل  :عفرِّ فهنا ن   ،وسي الشَّافعيالشَّيخ وعلى طريقة التفريع الط  
 جبهاز زةً تكون جمهَّ  البد أنْ  ؟كيف جيذب الرحم هذا السائل مالبسًا داخلية وخارجية فنت تلبس  فإذا كا ؟ال

هذا  ذب جيحبيث يستطيع أنْ على نوع من أنواع األشعة  ،بيتاأو اما ال أدري يشتغل على أشعة الليزر أو ج
من خالل األوساخ  ائليفلرت هذا السَّ حَّتَّ  والب دَّ أْن يكون هناك أيضًا جهاز فلرت ،سالسائل عرب املالب

يضًا هناك جهاز ثالث هذا يكون أ أن دَّ ب  وال ،واألتربة الَّيت حلقت به فهو قد وقع يف مكان  على األرض
 يبعث قادر على أنْ الاجلهاز  ولكنَّين ال أستطيع أْن أتصو ر املسألة إالَّ بتصو ر هذااجلهاز ال أدري كيف هو 

جهاز  ،ىل ثالثة أجهزةإاملالبسة الداخلية واخلارجية هي حباجة  لبسفاملرأة هنا إذا كانت ت ،حليامنااحلياة يف 
ال ز يبعث احلياة عرب شحنات كهربائية كهرومغناطيسية اهوج ،وجهاز للفلرتة كي يفلرت ،ليزري كي جيذب

 زة جبهاز يسحبتكون جمهَّ  دون مالبس فالبد أيضًا أنْ  وإذا كانت املرأة من ،يبعث احلياة يف احليامنأدري 
 .خرى إىل جهاز الفلرتة وإىل اجلهاز الَّذي يبعث احلياة يف احليامنإضافة إىل األجهزة األ  

بنفس  فرِّعه ي  أنَّ  تًا إىلملتف ليس ه  ولكنَّ  ،كل عليهشاستالَّذي هذا املنطق هو نفسه  منطق أيب حنيفة 
ير يف حتر و جاة سيلة النَّ و يف ينا مرَّ علالَّذي  اآلن نفس األمر ،يهالقضية هي  ،الشَّافعيطريقة أيب حنيفة و 

ذا هأقول هل  ث َّ  ،افعيالشَّ عي يالشِّ  ،الشَّافعيمن شيخنا الطوسي  ،وسياألصل من الط   ؟ل أيناألص ،الوسيلة
 ؟اة إمام زماننث بوالداحلدي وما عالقة هذا ؟ةويَّ احلديث يناسب مرجعًا يف مركز  تصصي  للدراسات املهد

 !!عوارقِّ ت   ما شئتم أنْ  َرقِّعوا ،عواقِّ عوا رَ رقِّ ت   تريدون أنْ  ،رقِّعوا

اآلخرون لو كانوا هنا لكان حاهلم  ،من اآلخرين  وبالغةً فصاحةً جفي أكثر بشري النَّ الشَّيخ وباملناسبة 
 ريدون أنْ ي  الَّذين ك ألولئ قولوأ ،أسوأ وأسوأ بكثري ،حال  أسوأ فهم يف ،إْن مل يك ن كحال الشَّيِخ النَّجفي

هل هكذا يكون التفق ه  ؟ادقد الصَّ مَّ عفر ابن حم َ ريقة جطتتفقهون على  والبالغةِ  ه الفصاحةِ ذهوا هل هبيتفقَّ 
 ؟ه عليهوسالم   اهللِ  زماننا صلوات   وهل هكذا يكون احلديث يف معرفة إمام !؟والبالغةوالفقاهة والفصاحة 

هذه  !؟..يننطٌق شيطانتم احكموا هل منطقي منطٌق رمحاين أم مأو يكم سئلٌة أتركها وأطرحها بني أيدهذه أ
د يرتدَّ الَّذي ديث وما مسعتموه من حديث  هو هذا احل ،جودة على طول اخلط ويف مجيع اجلهاتالقضية مو 
ومن هنا  ،د  يف دروس حوزاتنايرتدَّ الَّذي عتموه هو األحسن  من مسالَّذي ا هذا ورّبَّ  س احلوزاتِ و ر دائمًا يف د
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بأكملها ما عندنا  وا للمحاضرةِ تعودوا لتستمع بأس أنْ  ال ،من هذه الدروس ُيرج  مراجعنا وفقهاؤنا وعلماؤنا
ديث ة احللم تنتهي هذا اليوم يبدو أنَّ تكويبدو أنَّ احللقة لنْ  ،نعرض احملاضرة بكلِّ تفاصيلها ت أنْ وق

ولكن  حاول االختصارمع أنَّين أ   ،لباين ال زلت أمتلك الكثري والكثري من املطسيكون يف حلقة يوم غد ألنَّ 
ىل إستمعوا تعودوا إىل احملاضرة لتَ  أرجوكم أنْ  ،بني يديالَّيت لب اهذه هي احلقيقة وهذه هي املط !؟ماذا أصنع

 استمعوا إىل األسئلةِ  ث َّ  ،النجفي يف فناء إمام زماننا الشَّيخم لنا ماذا قدَّ  ،ها وترجوا بأيِّ نتيجة  لِّ احملاضرة بك  
كون  تأنْ  دَّ اضرة يف مركز للدراسات التخصصية فالب  ا حم  األكثر بؤسًا ألهنَّ  واستمعوا إىل األجوبةِ  ،البائسة

استمعوا إىل األسئلة  ،جعأجوبة من مساحة املر حياهلا  تكون أنْ  دَّ هناك أسئلة ّبستوى هذا العنوان الكبري والب  
 .منها هي أكثر بؤساً الَّيت  البائسة واستمعوا إىل األجوبةِ 

 الةذاِن والصَّ اصل األعد فبأقطع احلديث هنا وأعود إليكم  ،الةوالصَّ  نقرتب من وقت األذانِ  ن  حنَ 
 .أسألكم الدعاء

 .(.هات  ركَ بَ وَ  ة اهللِ حمَ رَ ة وَ رَ اهِ ها الطَّ تِ رَ ت ْ ى عِ لَ عَ وَ  ايهَ لَ م عَ َلَ السَّ  ..ةرَ اهِ الزَّ  اءِ رَ هْ ى الزَّ لَ م  عَ ََل السَّ )

احة يف سَ الشَّافعي قبل فاصل األذاِن والصَّالة عن أثر  ل من هذه احللقةمرَّ احلديث  يف اجلزء األوَّ 
يف هذه احللقة ويبدو أينَّ سوف لن  ريد  ألنَّين أ   ،كرةقرِّب الفِ وأشرت  إىل مالمح أو إىل أمثلة ت   ،الثَّقافة الشِّيعيَّة

يق الوقت حيان مع ضِ ثرة املعلومات يف بعض األكَ   ،حباجة إىل حلقِة يوم َغد ،ل حديثي يف هذه احللقةكمِ أ  
 معلومة ويفهذا األمر اإلرباك يف طرح أي  ب  سبِّ ق ي  الوقت ضيِّ و  تكون التفاصيل كثرية عندماب  اإلرباك سبِّ ت  

مهمَّة  ما أطوي كشحًا عن مطالبكثريًا   فإينِّ  ة ومع ذلكها مهمِّ اصيل كل  فومات والتترك أي معلومة واملعل
ين أضع  نسبًة تقريبية كما قلت إنَّ   ،الثَّقافة الشِّيعيَّةًا يف ساحة واضٌح جدَّ الشَّافعي  األثر   .ضيِق الوقت بسببِ 

صوصاً يف خ   ،الثَّقافة الشِّيعيَّةلِّ جوانب ماتِه يف ك  صَ ترك بَ الشَّافعي  األثر   ،ئةباملئة إىل تسعني بامل اننيما بني ث
 أدري حقيقًة أيَّ املواضيع أغض   وال ،يف ساحة الفقاهة واملرجعيةو  ،ستنباطيف عملية االِ و  ،البناء احلوزوي

حيث عرضت   ،من حيث  انتهيت سأعود إلمتاِم حديثي ،حال على أيِّ  ،ةظر عنها وهناك موضوعات كثري النَّ 
 أحد املشايخ من مركز الدراسات التخصصية يف اإلمام املهدي  الفيديو األوَّل  ،قطعني من فيديوكم معلي

م كالمًا مجياًل وكالمه  يف احلقيقة  تِه تكلَّ يف تقدمَ الشَّيخ  ،جفيالنَّ الشَّيخ ملرجع الكبري ا معليه يقد   اهللِ  صلوات  
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ث يف فتحدَّ  وبعد ذلك جاء املرجع  الكبري ،ا بإمام زمانناة علقتنث عن أمهيَّ حتدَّ  ،كان أوجه من كالم املرجع
اول هذه نتف ،ه عليهوسالم   اهللِ  صلوات   ةجَّ ثبت والدة اإلمام احل  ي   ته أنْ موضوع هو يريد من خالل حماضر 

على  ا يعتمد  إمنَّ  فالن ابن فالن سب أو إثبات أنَّ سبة أو إثبات النَّ بأنَّ إثبات النِّ  :يقول ريد أنْ القضية ي  
يستطيع اإلنسان أْن ي ثبت ذلك من طريق  الف ،ةال يعتمد على املعايشة احلسيَّ و الشهادات واإلخبارات 

 ال عالقة هلا ال من قريب  الَّيت ال تتناسب مع هذا العصر و الَّيت  ة الطرح وطريقته ي  ولكن الحظتم كيف ،احِلس  
من الطرح لن ينفع  حوالنَّ وهذا  ،ه عليهوسالم   اهللِ  إمام زماننا صلوات   بأمهية موضوع  كموضوعِ  ديوال من بع

هي الَّيت  املعرفةِ  ،اهلل عليه اإلمام صلوات   معرفةِ  لِ ق يف حشيء   م أيَّ يقدِّ  رتباط بإمام زماهنا ولنْ يف االِ الشِّيعة 
 .نامه  وسِ  األمرِ  وذروة   احلقيقةِ  وأصل   ينِ الدِّ  أساس  

 .احلديثنذهب إىل فاصل وأعود إليكم كي أكمل 

 !؟ينا للمخالفن ثِبت  ِصحَّة عقيدتنكيف   :الشِّيعةنها عاني مِ ي  الَّتي العقدة  

 نا يف نفسِ هرجع ديث املوح .!!.السَّاحة الشِّيعيَّةيزول من  املرض  لنْ  وهذا ،تتثب  وهذه القضية لن 
 ع أنيطستنني ولْن لفاملخابأننا شما  ،ة إمام زماننا للمخالفنيدالن ثِبت  و  ،يف نفس هذا الجتاه ،ياقهذا الس

م أساسًا يرفضوننا مج   ،ت ذلك هلمثبِ ن   صلَّى اهلل  هللارسول  لو أنَّ  حَّتَّ ق قائيقبلوا احل ولنْ  ،لًة وتفصيالً ألهنَّ
فاهة السَّ  أدري ما هذه ال .ذلكلذعنوا يم لن فإهنَّ الشِّيعة مع  ةاحلقيق إنَّ  عليه وآله اآلن خرَج إليهم وقال هلم

 قنع  رون كيف ن  تائمًا حنن  حمدا !؟ةشِّيعيَّ الثَّقافة الخافة يف هذه السَّ  امو ! ؟ةيَّ يعشِّ سيطرت على العقول الالَّيت 
ال و  !هاتَ مَّ عرف أئِ ال تهي و  !بيتالشِّيعة  عقوهلا فارغة من معرفة أهل ال ،كيف ن رضي املخالفني  ،املخالفني

على  ائفة  مجعت الطأفقد  ،نا يف معىن املشاهدةمراجعنا وعلماء أيهو ر والحظتم كيف  !ف إمام زماهنار عت
ا تفكِّ  ؟ملاذا ،املعىن اخلاطئ  !؟ى هذا احلالعل الشِّيعة   َّت تبقىإىل مف ، هو ذوق  املخالفنيذوق  بر بطريقة  و ألهنَّ

  !!سيتغرياألمر هذا ال أعتقد أنَّ إين  و 
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ث النَّاس دِّ حي   يبدأ ؟اسالنَّ  دِّث  حي  ذا ام فماهذه األيَّ  ثلِ يف مِ  هراءِ يأيت اخلطيب على املنرب يف شهادة الزَّ 
 ،هراءالزَّ  عن أعداءنه هو مكبرية سبة الالنأو احلديث  كل    ،هراءاس عن الزَّ ث النَّ دِّ هراء وال حي  ن أعداء الزَّ ع

  ؟!..ولكن ماذا عن الزَّهراء ،هكذا فعلوا وحنن حنتج  عليهم بكذاو هكذا قالوا 

ني ّبعرفة ولسنا مطالبية  م عاو ن ّبعرفةِ وكأنَّنا م طالبو  ،يكون احلديث عن معاويةفأمري املؤمنني أيَّام   تأيت
  .؟!.عليِّ 

  ؟!..سنيوماذا عن احل   ،يام احملرم فيكون احلديث عن بين أمية أيتوتأ

ف رِ عْ م ي َ لَ  نْ مَ )ل لتقو  أم !؟ه مات ميتة جاهليةزمانِ  من مل يعرف طاغوتَ لتقول هل األحاديث جاءت 
  !؟.(.ةيَّ لِ اهِ جَ  ةً يتَ مِ  اتَ مَ  هِ انِ مَ زَ  امَ مَ إِ 

 يريدون ،لفالينفالن ا ل عنوتسأأسًا النَّاس تسأل عن الس فياين احلديث عن إمام زماننا ر  حني يكون
  .؟!.هِنمماِم زماإعن  شيئاً قريباً  ، وال يعرفواةجَّ عن اإلمام احل   د  ي شيء  بعيعرفوا أيَّ  أنْ 

شعار يف مديح أديث عن ل احلويتحوَّ  ،نيخ للعباسيوإذا باخلطيب يؤرِّ  ضايأيت احلديث عن اإلمام الرِّ 
ال  !؟ضام الرِّ اماذا عن اإلم ،ضالرِّ امام اإل ية يذكر  شاويف احل ،خ الفالينفالين واملؤرِّ هارون واملأمون والشاعر ال

  .؟!.جاهليةماَت ميتًة فقد  يعرف هارون يبدو أنَّه من ملف شيء،

 حَّتَّ و  ،الكتب يف عاملت و ائياالس ويف الفضهذا يف اجمل ،هذه هي اجملالس وهذه هي الثَّقافة تأليس
ثون م يتحدَّ أهنَّ  ردالنَّ أندر من او بل   نادراً إالَّ فإنَّكم لن جتدوا يف كتب مراجعنا  م إىل مؤلفات العلماءهبتذلو 

م يتحدثو  أن ادواإذا أر و  ،وعن مقاماِت أهل البيت ،عن أسرار أهل البيتو  ،لبيتعن معارف أهل ا ا فإهن 
هذه أن  حيٌح ص ؟ ذلكئدة يفوما الفا ،مزماهنِ  ءاإىل بيان معايب خلف، و امتهمإىل موضوع إثبات إم يذهبون

ها ولكنَّ  األحيان بعضِ  يف ةً مَّ هِ م   قد تكون   هذه الـمطالب اليت ت ثار ،املطالب م همَّة ولكنَّها ليست األهم  
 .ليست األهم  

 :ينبتليت ببَلءا   الشِّيعيَّة   الثَّقافة  
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 .ممن عيوهنو ار املخالفني ا شربت من آبأهنَّ  :البَلء األول

األكثر جلانب على اها فيتم الرتكيز يفإن ه  ،بيتلفة ألهل اثقافة مالِ أصبحت ا مع أهنَّ  :والبَلء الثاني      
ها ائِ ثون يف أجو دَّ حني يتحو بيت ال أساسًا هي بعيدة عن أهلالثَّقافة ! ؟ي  طامة  هذهأ ،ب عدًا عن أهل البيت

 !!يف هذه الثَّقافة البعيدة عن أهل البيتثون عن اجلانب األبعد يتحدَّ 

 ،ثونيتحدَّ  اء هكذاطبواخل   ،ثت هكذا تتحدَّ ايالفضائ ،أهل البيت أليس هو هذا الواقع يا شيعةَ 
بثقافة أهل  الفاحش هلاجل هذا ،ومن هنا هذا اجلهل ،ثونكذا يتحدَّ ه واملراجع   ،ثهكذا تتحدَّ  واحلوزة  

 قِ من عمهو  هللِ طرحِه واأذي الَّ اعرتاضات على ما أطرحه و  على طول اخلط أمسع   .عارف أهل البيتالبيت وّب
اس م النَّ هنو يسم  ذين الَّ ماء كانوا من طلبة العلم أو من العل  يستمعون إنْ الَّذين لكن  ،بيتحديث أهل ال

رون و  يتصلذلك  ،بيتأهل ال عن ة  بعيد فوا بثقافةً قِّ م ثـ  ألهنَّ ف ،كاديينيو من املثقفني أو من األأ ،علماء
م أنفسهم  أنَّ حديث  يتصو رنفهاالت  فوقها جت  الون يف جهاوهم يغط   ،واب وهم على اخلطأعلى الصَّ أهن 

 منذ نعومةِ  تالجلهاان يف م يكرعو ذر ألهنَّ ع  أعطيهم ال حقيقةً أنا  ،اخلاطئ هذا احلديث   هو أهل البيت
بون يعجَ و  ،تالهانت جنرت يتابعون على اإلو  ،تااليسمعون جهو  ،تالون جهايقرأ ،كربوا  أظفارهم إىل أنْ 

لواضحة  االـم رَّة   حلقيقة  هي ا هذه ،بيتلبأهل ا فةِ هلا بثقا ال عالقةَ و ت ة باجلهاالها حمشو  بشخصيات رؤوس  
 !!يعييف واقعنا الشِّ  الصَّرحية  و 

رجع امل هلل العظمىة آية امساح يف ضوء فتاوى (العزاء سينية ومراسيم  احل   الشعائر  )ه  هذا كتاب عنوان
طبعة ال ،والتصميم لطباعةِ لضياء لااملطبعة دار  ،ارفجفي دام ظله الو النَّ  سنيح   بشري الشَّيخ الديين الكبري

ة املرجع ه إىل مساحسؤال موجَّ  ،214ب إىل صفحة نذه ،ميالدي 2010 ،هجري 1431ة السادس
 بسمهِ  (؟امينمهزَّ  م فغير  هزِ نَ  وإنْ  دماً ون ق  ام  هزَّ م فَ هزَ فإن ن  ) :سينما معنى كلمة المام الح   :-الكبري

لك هر له فليس ذي الظاف بفي هذه الحر  غلبة  العالم إن كانت ال َلم واهلل  سبحانه يقول عليه السَّ 
 .مر الكال آخ: إىل-لبوا الكفار والمنافقين سابقاً قد غ بعجب فإنَّه ووالده  وجدَّه  
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 عرٌ هذا شِ  ،الملسَّ ا عليه سنياحل   بأنَّ هذا الكالم ما هو من كالميب جفي جي  النَّ الشَّيخ وض أنَّ ر فامل
يف كتب و أريخ تب التك  رة يف  ذكو مو  ،يم سيك املراد معروفٌة لفروة ابن وهي أبياتٌ  ،األمثال ضربَ مَ  ي ضرب

لسائل ا ،ليس لإلمام سني أممام احل  لإلهل هو هذا الكالم  عرف أنَّ ال ي ، املرجع ال يعرف  ذلكولكنَّ  ،لاتِ املق
أ يف خطهنا . .مزِ ْن َنهًا وإون ق دمهزَّام  م فَ هزَ فإن ن  ) :ما معنى كلمة المام الحسين) :لهكذا يسأ

دري هذا اخلطأ يف ال أ ،(ِمينام هزَّ  غيرفَ  ق دمًا وإن ن هَزم ونم  ازَّ هَ م ف َ ن نَهزِ إِ فَ )..والصحيح هو ،التحريك
م ون اَهزَّ ن نَهزِم ف َ فَإِ ) :ةءة الصحيحالقراف ،ل املطبعةبَ من قِ أو من ِقبل السَّائل أو احلركات من ِقَبل املرجع 

كذا كذا إىل   ..عالمَلم واهلل الالسَّ  ول عليهبسمه سبحانه يق-:ولاملرجع يق (،ق دمًا وإن ن هَزم َفغير م هزَِّمينا
  !!ليهه عوسالم   اهللِ  سني صلوات  بأنَّ هذا الكالم هو كالم احل   قر  فهو ي   ،آخره

نسمع من  ِصغاراً  اكنَّ   ا أتذكرأن ،هراء الكعيبعبد الزَّ الشَّيخ لو كان قد استمع إىل مقتل  ه  ريب أنَّ الغَ 
شيخ عبد الألْن  ،راديسيك املبن م  ااإلذاعة العراقية الشَّيخ الكعيب وهو يقول بأنَّ هذه األبيات أبيات فروة 

ول ض األحيان يقبع ،ادياملر  بعض األحيان يقول أبيات فروة ابن م سيك ،يف كل سنة يقرأ املقتل الزَّهراء
 .فروة  أبياتيشري إىل هراء الكعيب يف هذا التسجيل وهوعبد الزَّ الشَّيخ  نستمع إىل  ،أبيات فروة

  :مقطع صوتي للشَّيخ عبد الزَّهراء الكعبي

 :وةبيات فر أد نشأ ث َّ  ،وخذالن الناصر ة العددهبذه األ سرة على قل   ال وإين زاحفٌ أ] 

 اً دمم َفهزَّام   ون ق   ه  زِ فَ  إن نَ 
 

 اين     م فَ َغي     ر َمهزَّمِ وِإن ن ه     زَ  
 ج  بن  ولك  نوم  ا أن طبن  ا  

 
 ولكن منايانا ودولة آخرين 

 فق  ل للش  امتين بن  ا أفيق  وا 
 

  سيلقى الشامتون كما لقينا 
  ***    ***   *** 

 بأنَّ  عرفهلل عليه لَ رمحة ا لكعيبهراء اجفي كان قد استمع بدقة إىل مقتل عبد الزَّ النَّ الشَّيخ فلو أن  
فروة ابن  رى يقولسخ أخ ن  يفو  ،سم فروةاِ فقط الكعيب شَّيخ الة ذكر يف هذه الن سخ ،هذه األبيات لفروة

 .م سيك املرادي
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ورات منش ذه طبعةه ،قيةقرأ من دار اإلذاعة العراكان ي  الَّذي  سخة مطبوعة لنفس املقتل هذه ن  
جفي النَّ  يخالشَّ فلو كان  :-بيات فروة ابن م سيك المراديد أأنش مَّ ث   :-29يف صفحة  ،الشريف الرضي

ونه يف يقرأ   أكثر اخلطباءو  لكعيبا هراءزَّ ه شيخ عبد اليقرأالَّذي الكعيب أو قرأ املقتل املطبوع يخ الشَّ استمع إىل 
 .اليوم العاشر

 ،42فحة صيء يف الشَّ  نفس ،ابن طاووسسيِّد للحَّتَّ لو رجع إىل مقتل اللهوف يف قتلى الطفوف و 
إن فَ  :لمراديسيك ام  ابن  ث مَّ أوصل كَلمه بأبيات فروة :-42انتشارات الشريف الرضي صفحة وهذه 

 .مون ق دماً ام فهزّ هزِ نَ 

علم لبة الكتبات طَ م لِّ ك    ة يفأنا جئت هبذه الكتب ألنَّ هذه الكتب متوفر  ،مولو رجع إىل مقتل املقر  
تل در خصوصاً مقه املصاها هذجف موجودة فيجف يف حوزة النَّ طلبة العلم يف النَّ أكثر مكتبات  ،جفيف النَّ 
د أنش مَّ ث   :-234يف صفحة  ،لرَّضيريف امنشورات الش ،مام حمرَّ أيَّ  طباء واملبلغني حيتاجونه اخل  ألنَّ  ،ماملقرَّ 

  .ن قدماً امو إن نهزم فهزَّ بيات فروة ابن م سيك المرادي فأ

مللهوف يف اأو  فوفطتلى القأو مقتل ابن طاووس اللهوف يف  مالنجفي مقتل املقر  الشَّيخ  فلو راجع 
ص بالنَّ  ه  يقرأالَّذي  املطبوعو ملكتوب هراء الكعيب أو قرأ املقتل اعبد الزَّ الشَّيخ أو استمع إىل  ،قتلى الطفوف

 ،ساكرعل تاريخ ابن مث ،سنيقتل احل  ثت عن محتدَّ الَّيت تب التأريخ أو راجع ك   ،ء الكعيبهراعبد الزَّ الشَّيخ  
ىل  رجع إ وول ،ديك املرابن م سيالفروة  ذكرت هذه األبياتالَّيت تب التأريخ ك  ة  وبقيَّ  ،مثل مقتل اخلوارزمي

دق أو ز لفر ب إىل اب تنسيف بعض الكت ،هذه األبيات هي أبيات فروة تب األدب لوجد أنَّ تب الشعر وك  ك  
 ا ليستبأهن  يب األد يف اجلوو اتل قيف جو املو  التأرُيي معروفة يف اجلوِّ  إىل شاعر  آخر بالنتيجة هذه األبيات

خطئ ا أ  أن ،نا نطئل  ك    ،خطأأ ه  نَّ أجفي النَّ  الشَّيخل على شكِ أنا ال أ  و  ،ه عليهوسالم   اهللِ  سني صلوات  للح  
طئونخطئ وأخطئ وأ   طئ والبقيَّة  ُي  طئون والشَّيخ النَّجفي ُي   ُيطئ حنيلى اإلنسان عأ شكل  نا الأ ،وأنتم ت 

 :هذا املكان ويف هذه املسئولية ذي يكون يفين أقول للَّ ولكنَّ 
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 عليه أنْ فلك ذه إىل طأ ونـ بِّ وإذا أخ ،يف مقام املرجعيةوهو ى الدقة خصوصًا يتحرَّ  عليه أنْ  :أوالً 
 .ح اخلطأي صحِّ 

 بقصد   ة اللى األئمَّ فرتون عوي بهونتش املراجع ُيطئون ويه من يتابعين أنَّ نبِّ وأنا استفيد من ذلك وأ  
 اهللِ  صلوات   هداءالش  يِّد ست هي لألبياار أنَّ هذه ب يتصوَّ ركَّ م  ـفالرجل جبهلِه ال .!!.بركَّ م  ـبسبب اجلهل البل 

رون شيئاً وأنتم تتصو    آخرئاً ر شيورّبا أنا أتصوَّ  اخلطأنا نقع  يف هذا لَّ ك    ،وال عيب يف ذلك ،ه عليهوسالم  
  !؟ريد أْن أصلأ   أين لكنَّين إىل ،آخر

 ،اءهمم أخطقوِّ ن   نْ علينا أئون و طوهو أنَّ املراجع أناس عاديون ُي   :ةهمَّ ة م  يَّ قضريد أْن أصل إىل أ  
 هم يف مكان  سعوا أنفوض ،نهم وضعوا أنفسهم يف هذا املكا ،نناقشهم يف اشتباهاتم يشتبهون وعلينا أنْ 

م نـ  فيه يقولون  يكون  أنْ  دَّ ملكان الب  هذا ا يفمن كان و  ،ه عليهوسالم   اهللِ  ة صلوات  جَّ اب لإلمام احل  وَّ بأهنَّ
فإن ه ني قافة املخالفثيف  ات  علومميين عن املرجع الدِّ  رّبا لو سألتَ  ،عنه بو شاهبًا ولو بشيء  قليل ملن ينم  

 الة هذه القضيَّ و  ،هلهاجيرجع امل الم فإنَّ سني عليه السَّ ات احل  لكن حني يكون الكالم عن خصوصي  و  يعرفها
و ة أو مشكلة أخصوصي عندي أي   وأنا ذكرته هنا ليس ،أبداً  ،جفيخاصة باملرجع النَّ ا مشكلٌة تتصوروا أهنَّ 

ائمًا مع در ة تتكرَّ يَّ والقض ،ني يديبمثال متوفٌر  هو اوإمنَّ  ،ذكره هنا خصوصية أْن أجفي أي  يخ النَّ ليس للشَّ 
 .ضحةوا نصل إىل الصورة الأنْ و  نتقصى احلقيقة حنن هنا نريد أنْ و  ،ة أيضاً البقيَّ 

 !؟..كل هذا أين يصب

لكبرية ا والبوابة   ،يشافع ر  ىل مساإ ليعي حتوَّ املسار الشِّ  أنَّ  وهيعنها  ثت  حتدَّ الَّيت يصب يف اجلهة 
 تهيبقدر ما يش البئرِ ا هذن م ويشرب   يف هذه البوابة وكل  من يأيت يدخل   حت منذ زمان شيخنا الطوسيف تِ 

 .؟!.يوف تنتهسوال أعتقد أهنا  القضية ال هي انتهتو  ،جلر ارواحلبل على  ،وبقدر ما يعجبه

  (.ابن عربي) :العنوان الثاني

وال  ،عع إىل التشف  ل التشي  وحتوَّ  ،األصل ة  ي القضيَّ ت هِ اتَ ا بَ قضيته  يصعب احلديث عنها ألهنَّ الشَّافعي 
أو  ،ه عليهوسالم   اهللِ  إمام زماننا صلوات   عند ظهور ح وسيعود إىل مسارِه األصل إالَّ صحَّ األمر سي   أعتقد أنَّ 
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ال توجد عالمات أو كما  ،ذلك سيكون  وتبحث عن صراطها املستقيم الضائع وال أعتقد أنَّ ة تتغريَّ مَّ األ   أنَّ 
وء مع إمام تينا الضَّ سيأو  .!!.لنفق طويل طويل ومظلٌم مظلما يبدو أنَّ  ،فقيقولون ال يوجد ضوء يف آخر النَّ 

هذا و  ،ف الواقعين أصِ إنَّ  ،هذا ال يعطينا عذراً  !!وقطعًا هذا ال يعطينا عذراً  ،ه عليهوسالم   اهللِ  صلوات  زماننا 
وإْن  ،رمل نؤثِّ  وإنْ حَّتَّ نفعل  علينا أنْ  ،ال يفعل شيئاً أنْ  أْن يفعل ذي يستطيعهذا ليس بعذر للَّ  ،ذرع  ليس بِ 

زماننا يف  إمام   ث عنه  حتدَّ الَّذي و ذ علينا أ خِ الَّذي بذلك العهد نفي  علينا أنْ  ،علينا أْن نفعل ،مل نرتك أثراً 
 .وفياء لذلك العهد املأخوذ علينانكون من األ علينا أنْ  ،فيدم  ـال يخِ رسائلِه للشَّ 

رجع إىل ي أنْ  ه  كنيراد التفصيل ومن أ ،يب فذلك حديث طويل وسأختصرها حديثنا عن ابن عر أمَّ 
 ،اً يضرامج أخرى أع ويف بملوضو اعن هذا  ثت  كثرياً فقد حتدَّ  ،ملف التنزيل والتأويل إىل أو امللف املهدوي  

 ،كبوتيهعنلى الشبكة الجودٌة عج مو يل والربامو ثت وكذلك يف ملف التنزيل والتأحتدَّ  هدوي  ين يف امللف امللكنَّ 
يكن لذي ا ،در اآلمليحي سيِّدن مداًء تابالسَّاحة الشِّيعيَّة ابن عريب ترك أثره  املعنوي والروحي والعرفاين يف 

إىل وصلنا  إىل أنْ  ،عريب عن ابن قضيضهِ و  هِ وبقضَّ  يعي وقد أخذه  بكلهِ س العرفان الشِّ مؤسِّ  ه  بأنَّ عنه  لقو  نأنْ 
ة املتأخرة للنا إىل املرحوصَّتَّ ح ،عريب شيء  عن ابن لَّ أخذ ك  أيضًا اين األكرب صدر املتأهلني وهو س الثَّ سِّ املؤ 

  :تني الكبريتنيإىل املدرستني العرفانيَّ 

  .ةس تنحسر هذه املدر ي وتكاد أنْ سة القاضي سعيد القمِّ ر دم

 اآلن فعالً  ،ايني اهلمدلسني ق  حالشَّيخ هي مدرسة و يعي يف ساحة العرفان الشِّ اآلن مة املدرسة املتحكِّ و 
  .الشِّيعيَّة العرفانيةِ  السَّاحةِ مة يف هي هذه املدرسة املتحكِّ 

ينية وآثارها واضحة يف احلوزات   ،ودٌر حمدق فهو أث العرايفأثر   ان هلا منإذا كو  ،يف إيران خصوصاً الدِّ
طار احلوزوي اخل اإلدلكْن و  ،جف وكربالء خارج اإلطار احلوزويعريب تأثريات يف النَّ  يكون لفكر ابن دوق
 .اً التأثريات حمدودة جدَّ ف

 ،عليه اهللِ  رمحة   ينسني الطهراح  د حممَّ سيِّد ال ،قطاب هذه املدرسةألحد أ (بابالل   ب  ل  ) هذه رسالة
هنا يف آخر  ،هراملطبعة مِ  ،الطبعة األوىل ،تمجر سالة باألصل باللغة الفارسية وت  الرِّ  ،هذه ترمجة دار االعتصام
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مة اآلن النافذة العرفانية املتحكِّ درسة امل ،ة نشوء املدرسةصَّ الطهراين قِ سيِّد يذكر ال ،153صفحة  الرِّسالة
فقبل أكثر من  :-هو يقول ،نتمون إىل هذه املدرسةي أبرز الرموز هم ،يعيين الشِّ افالعر  ة يف الواقعطلِّ املتسو 
فقبل أكثر من -:هو قطعًا كتبها قبل هذا التأريخو  ،للهجرة 1417سالة هذه الطبعة األوىل للرِّ  :-ئة سنةم

اء واألمور هذا العالم مرجعًا للنَّاس في القضالقدر وكان  م جليل  ر عالِ شتَ مئة سنة كان يعيش في ش  
في أحِد  ،وي دعى السيِّد عليِّ الش شتري-:ماتو صزاعات واخلعنده يف النِّ  : يعين النَّاس تتقاضى-ةالعامّ 

 يعين ،جنسا : -اجاً بابه رأى نسَّ سيِّد عندما فتح ال ،وهو يقول لي معك حاجة ،األيَّام َطرَق بابه  شخص
هذا  :-فأجاب ؟ماذا تريد فقال له  -:ة وقعت يف ششرتصَّ القِ  ألنَّ  ،شرتمن أهايل مدينة ش   ،حائك

ية فَلن للملك الفَلني غير كلبق دعوى الشهود بمطِ  ي حكمت بهِ ذالحكم الفَلني الَّ  بأنَّ -:اجالنسَّ 
وليس  ،ليس صحيحاً  مت بهِ فما ق  الفَلني  لك لطفٍل يتيم وسنده  مدفون في المحلِّ وذلك المِ  ،صحيح
 مَّ اج الكَلم  هو ما قلته ث  سَّ فأجاب النَّ  ؟شتري أوقعت في خطأاهلل الش   يبه  آية  جفي ،هج  نهجكهذا النَّ 
قام بالتحقيق  مَّ ث   !؟وماذا قالجل ن يكون هذا الر مَّ عَ وتساَءل شتري طويًَل الش  سيِّد ر الففكَّ  ،انصرف

 ،ب والخوفار فأخذه االضط-:ساج كان صحيحاً لنَّ اكالم    أنَّ وتبنيَّ  جا النسَّ  له  ل مثل ما قا: -في األمر
يا سّيد ليس الطريق ما  :الباب من جديد ويقول له   ساجالوقت يطرق النَّ  وفي الليلة التالية وفي نفس

تتأخر ِاجمع ال  :ساجالنَّ  ويقول له   ،هذه الواقعة بنفس الكيفية رالثة تتكرَّ وفي الليلة الثَّ  ،تسير عليه
ستة أشهر كن بانتظاري وبعد  ،البيت فوراً ث مَّ اتجه إلى النَّجِف األشرف وافعل ما أقوله  لك األثاث وِبع

ِه وباَع البيت وجمع األثاث سيِّدفقام ال-:الم يعين املقربةوادي السَّ  :-هناكَلم في وادي السَّ  أ تهيَّ  مَّ ث   لتوِّ
مس الشَّ  جل ذاته عند طلوعريفة يرى الرَّ ولى من دخوله المدينة الشَّ جف وفي اللحظة األفر إلى النَّ للسَّ 
يختفي ويدخل  مَّ بعض التعليمات ث   رج من بطن األرض ليقَف أمامه  ويعطيهوكأنَّه  خَ  َلموادي السَّ  في

بعدها إلى ِبما ي مليه عليه ذلك النَّساج ليصل  إلى المدينِة عامَلً -:علي الششرتيسيِّد يعين ال :-ةالعَلمّ 
شتري مراعاًة علي الش  سيِّد وكان ال ،عليه ومقام ال يمكن وصفهما رضوان اهلل تعالى وسَلمه   درجةٍ 

الَّذي كان بدورِه يحضر دروس السيِّد  اريصنيخ األضر دروس الفقه واألصول للشَّ لَلحترام يح
انتهى إليها الَّتي م األبحاث شتري لتماالش  سيِّد يتصدى الالشَّيخ وبعد وفاة  ،األسبوعية في األخَلق



  4ة جثقافة الشيعيّ ة في ساحة الاستكشافيّ  جولة  ( 82الحلقة ) - : الكتاب الناطق / للشيخ الِغّزي3 الجزء –ملّف الكتاب والعترة 
 

- 28 - 
 

خَلل هذه ال م دَّة الستة  فبعد ستة أشهر يلتحق بالرفيق األعلى ولكن األجل لم ي مهله  طويَلً  الشَّيخ
المَل حسين ن المدعو أشهر يكتب المرحوم الش شتري ورقة إلى أحد تَلمذة الشَّيخ األنصاري البارزي

وكان يستفيد من دروسه في  مع السيِّد عَلقة في أيَّاِم المرحوم األنصاري الَّذي كان له  لي الهمداني ق
كان يحررها بنفسه وفي هذه الَّتي  الشَّيخ األخَلق والعرفان وكان عازمًا على التدريس وإتمام مباحث 

ًة إلى إضاف ي لهم الحصول على المقامات العاليةغينب ه  نَّ مًَل وأكم هذا ليس كاهجَ نَ  كره بأنَّ ذ ي الورقة
ن المرحوم و تمر األيام ليكو  ،والحقيقة الحقِّ  يقر ط لىإر منهجِه وإرشاده  يتغي غرضه  من ذلك ،ذلك

ة األنصاري من محضر المرحوم مّ ن يستفيض قبل سنوات من وفاة العَلكاالَّذي  حسين قلي اآلخوند 
وكسب هدة النَّفس وم جاهرِه في األخَلق السيِّد في المعارف اللهية من أعاظم عصره وعجائب د

  ؟يعين خالصة احلديث ما هي ،: إىل آخر الكالم-المعارف اللهية

ك تقضي بأنَّ  قال له   ،ساجهذا النَّ  جاءه   ،اسالششرتي يف ششرت كان يقضي بني النَّ  علي  سيِّد 
ساج يف التقى بالنَّ وهناك  ،بالدليل كما تقول القصَّة واحلكاية وأمره  أْن يذهب إىل النَّجف أثبت له   ،بالباطل

 كانت له     ،حَّتَّ وصل إىل مقامات  عالية يف اجلوِّ العرفاين ،أخذ يتابع معه   ،عل مه بعض األمور ،جفالنَّ 
واألنصاري حيضر درس األخالق ند األنصاري صول عحيضر دروس الفقه واأل ،األنصاريالشَّيخ  عالقة مع 

األنصاري سيِّد عليِّ الش شرتي بعده  بفرتة  بعد ما تويف الشَّيخ ،الش شرتي والعرفان األسبوعي عند سيِّد عليِّ 
الشَّيخ حسني قلي اهلمداين بعد  ،قليلة تويف ولكن قبل أْن يتوىف عهَد باألمر إىل شيخ حسني ق لي اهلمداين

هنا ومن  ،فس وأمثال هذه املطالبى لتدريس العرفان واألخالق وتذيب النَّ تصدَّ الَّذي و وفاة الش شرتي ه
هم نفس هؤالء  :أقول ،شكل على هذا املطلب أ  ريد أنْ أنا ال أ   ،املعاصرةالشِّيعيَّة ت املدرسة العرفانية نشأ

واألحاديث الرِّوايات حني يأتون إىل  ،صوليةرسة األديضًا من املء وخصوصًا عرفاء هذه املدرسة هم أالعرفا
هذا  أنَّ بمن قال  ؟ساجمن هو هذا النَّ  ؟املدرسةما نقاشتم يف سند هذه فلماذا  ،نيدهايناقشون يف أسا

تمل أنَّ هذا النَّساج بعثه   ؟دىلى اهل  ساج كان عالنَّ   ،ي وجد ؟ال !! ي وجد هذا االحتمال أم..الشَّيطان أال حي 
وال شيخ حسني قلي اهلمداين كان  ،اً مشرتي كان معصو الش   د علي  يِّ سوال  ،ساج ليس معصوماً هذا النَّ  ألنَّ 

لتأسيس مدرسة  مثل هذه  ِمَّن وظفه  الشَّيطان ،يكن أْن يكون هذا النَّساج من أعواِن الشَّيطان ،ماً معصو 
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أهل  أليس تناقشون أحاديث !؟ليس بوارد ، ولكن هذا االحتمال وارد أمالمأنا ال أقول هذا الك ،املدرسة
ملاذا ال تناقشون أصل  !؟علم الرِّجال وتناقشون الرِّوايات هبذه الطريقة قذراتوتبحثون يف  الطريقة ههبذ البيت

حنن  كليقول كذ هو ،ساج هم ال يعرفونههذا النَّ  ،شناقَ ي   صل يف املدرسة البد أنْ أليس هذا األ !؟مدرستكم
 هذه ينادهلملي اقحسني  الشَّيخس وأسَّ  ،ته معهصَّ مات وذهبت أسرار قِ  ه  إنَّ و  ،أحد ال نعرفه وال يعرفه  

كانت   ،كانت ت ركِّز على الع زلة  ،حسني قلي اهلمداين كانت بدائيةالشَّيخ يام لكن هذه املدرسة يف أ ،ملدرسةا
جدوا أنفسهم حيتاجون إىل جانب  تنظريي وّبرور األيام و  ،على أربعينيات وسبعينيات ،ز على أذكار معينةركِّ ت  

يف أحضان  فوقعوا ، ابن عريبما وجدوا مصدرًا لذلك إالَّ  .!!.أنفسهم يف أحضان ابن عريبب فألقوا ،فكري
لكنهم هم  ،بار عليهاال غ  وهذه حقيقة تب ناصبية ك  فهي  ب ابن عريب واضح ملن يراجعها كت    ،ابن عريب

ابن  عتون تشي  ثبِ غرية ي  م من خالل هذه اإلبرة الصَّ ه  علَّ  ش  كبري من القِ لصغرية  يف هذا البيدر ا برة  يبحثون عن إ
يوايل  ه  نَّ إِ  ،والوالء ألخبِث أعداِء أهل البيت ،البيت صب والعداء ألهلِ كتب ابن عريب مشحونة بالنَّ   ،عريب

 ،اه عليهالم  سو  اهللِ  هراء صلوات  الزَّ  ةلَ تَـ ح قَـ دَ مَ  اكم  ح أحدًا يف كتبهِ دَ ما مَ  ،هراء بشكل  عجيبقتلة الزَّ 
  ؟من تالمذة هذه املدرسةالَّذين أتعلمون من هم  معجبون به!! وعلماؤنا ومراجعنا الكبار

و ه ،ورة التمباكثاحب ك صالتمبا  ذكره  يف قضيةمرَّ الَّذي  ،املريزا الشريازي :من تالمذة هذه املدرسة-
 .درسةمن تالمذة هذه امل

 .فو عر د سعيد احلبويب املرجع الشيعي املحمم  سيِّد ال :من تالمذة هذه املدرسة-
 .خلمييناسيِّد ساتذة الكي تربيزي من أجواد ملالشَّيخ  :املدرسةمن تالمذة هذه -
 هو مجال الدين الَّذي فغاينال الدين األمجباملناسبة  ،فغاينمجال الدين األ :رسةمن تالمذة هذه املد-

ذة شيخ يعٌي من تالمرايٌن شإي ،نهو إيراين من مهدا ،مسى نفسه باألفغاين ةً وهو تقيَّ  احل سيين األسد آبادي
 .حلبويباسعيد  ولسيِّد حمم دوكان صديقاً وزميالً للمريزا الشريازي  ،حسني ق لي اهلمداين

كان بعد الَّذي   ،ينافو العر ربالئي من األمساء الالمعة يف اجلكأمحد السيِّد رية المعة أيضًا الثكأمساء  -
 ،علي القاضي أعجوبة األعاجيبسيِّد عترب ال هذه املدرسة ييف جو  و  ،اضي القعلي   دذلك من تالمذته السيِّ 

 .ثيل لهظري له وال مَ ال نَ الَّذي ونه هو العارف رب يعت



  4ة جثقافة الشيعيّ ة في ساحة الاستكشافيّ  جولة  ( 82الحلقة ) - : الكتاب الناطق / للشيخ الِغّزي3 الجزء –ملّف الكتاب والعترة 
 

- 30 - 
 

 ، الطهراينم د حسنيحمد سيِّ لنفس املؤلِّف ال (الروح اجملرد) نلقي نظرة على بعض ما جاء يف كتاب
رسة دًا من عرفاء هذه املوجاين وهو أيضعباس القالشَّيخ ينقل عن  ،328يف صفحة  ،دار احملجة البيضاء

 علي  د سيِّ عين ي :-ييًا قبل الظهر إلى محضر المرحوم القاضكنت أذهب يوم :-يقول ،ومن رموزها
سيِّد ال من تالمذة ،احةالسَّ  آلن يفنية املوجودين اافو أستاذ رموز املدرسة العر ه سيِّد عليِّ القاضي ،القاضي

سَّاحة اليف  دة اآلناملوجو  لعرفانيةوتقريبًا الرموز ا ،د حسني الطباطبائيحمم  سيِّد لقاضي صاحب امليزان اعلي 
يذهب -:قال جاين كماالقو خ الشَّيوكان  ،د حسني الطباطبائيحمم  سيِّد بالذات هم من تالمذة ال ةياحلوزو 

تَلمذته  ميع  جفيه  ف  تشرّ يالَّذي يوميًا قبل الظهر إلى محضر المرحوم القاضي لساعتين وهو الوقت 
يِّد ياته السح مأيا أخر : إىل-أقرأ  له   نوات األخيرةفون به بالحضور عنده وكنت في هذه السَّ و غشموال

ون املشح ،لنَّاصيباالفكر بشحون امل البن عريب املكية : الفتوحات-كتاب الفتوحات  أقرأ له  -:عليِّ القاضي
تاب ك  أقرأ له  -:عاذا أصنمتطول احللقات س ،آتيكم بنماذجح الوقت يف احللقة القادمة نَ ا إذا سَ رّبَّ  ،شحناً 

املدرسة  نرآو ق  هتوحات كتاب الفو  ،الفتوحات من كتاب يوميًا يقرأ له  : -الفتوحات فكان يستمع  لي
 !!الشِّيعيَّةالعرفانية 

بي ابن عر  أنَّ  :-يقول ،341 ،استمعوا ،وحات املكيةعلي  القاضي عن كتاب الفتسيِّد يقول ال اذما
هذه  :-يراجع كتاباً  أنْ  من دون-:هكذا: -ة استظهاراً بعد فراغِه من تصنيف كتاب الفتوحات المكيَّ 

نفرتض ل ،غة من النوابغهو فعاًل الرَّجل كان ذكيًا شديد الذكاء وكان ناب ،لج  الرَّ  أنَّ ض رت نف ،ليست مشكلة
ليست مشكلة  ،يراجع أي مصدر من املصادر كتبه من دون أنْ   ،موسوعة كبرية ه كتب الكتاب مع أنهأنَّ 

يقول بعد ما كتب الكتاب من دون املراجعة إىل أي   القاضي ي  لعسيِّد لكن لنستمر مع حديث ال ،هنا
-:لقاسي يف جوِّ احلجازيف ذلك اجلو ا :-وضعه على سطح الكعبة ليبقى هناك سنة-:مصدر من املصادر
ولم تتناثر -:: بسبب األمطار-ورقة ان باقيًا كما كتبه لم تبتل منه  أنزله  بعد ذلك فك مَّ ليبقى هناك سنة ث  

 ه  ألنَّ  ؟ملاذا :- بعد ذلكاس في استنساخها إالَّ ولم يأذن للنَّ  ،مع كثرة رياح مكة وأمطارها أوراقه بالرياح
ه فإنَّ إذا كان يوجد فيه شيء من عندي ف ،فأنا أضعه  على الكعبة ،ّبثابة وحيهو هذا الكتاب بأن  قال 

إذا كانت هذه الواقعة بذلك على حق اني ة كتابه!! ابن عريب  فاستدلَّ  ؟الرياح ؟املطر ؟سيزيله  الَّذي من  ،زالسي  
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 ،قهااملدرسة العرفانية تصد   ،قهاعلي القاضي يصد  سيِّد ال ،هاتهذه تر   ،أنا ال أصدق  هذا الكالمو  ،حقيقية
ال يستطيع  ،ضع كتابًا على ظهر الكعبةي ة أنْ طلالس أواًل ابن عريب ليست له   ،هاصدقهات ال أأنا هذه الرت  

الطويلة ة طلالس له  الَّذي توجد هناك سلطات وحكومة ومل يكن ابن عريب ذلك  ،يصعد على الكعبة أنْ 
مان سوبر طريانا مثل إذا كان طار  إالَّ  ،حتهِ ف على راويتصرَّ  البعيدة العريضة حبيث يصعد على سطِح الكعبة

األمطار والرِّياح و  ،ه طار ونزل على سطح الكعبة ووضع الكتابلنفرتض أنَّ  ،ونزل على سطح الكعبة
له إىل آخره وَّ واصب من أالكتاب مشحون بأحاديث النَّ لكن  و  ،مس مل تغري شئيًا ِمَّا يف هذا الكتابوالشَّ 

 ،على رأسي ،فرِّ يقولون الكتاب ح   ،أمجعنيه عليهم وسالم   اهللِ  بيت صلوات  لمشحون باإلساءة إىل أهل او 
منها سيِّد علي  القاضي هي نفس الن سخة الَّيت يقولون عنها كان يقرأ الَّيت  هذه النسخة  األصلية؟ أين النسخة

رَّفة  التحريف يشمل الكتاب من هل أنَّ  ث َّ  ،أخرى سخةال توجد ن   ؟إذا ملاذا يقرأ يف نفس هذا الكتاب ،حم 
الكالم ! هل هذا ؟ولبهذا الكالم مقهل أنَّ الكتاب هو بدرجة الوحي ث َّ هذه الدعوى ب !؟آخره إىلأوَّله 

ش يف يناقَ  وهذا الكالم ال! ؟دهيذا حديث أهل البيت تناقشون فيه ويف أسانملا ؟نقبله ّبوازين أهل البيت
 !؟ملاذا ؟أسانيده

  ؟الطريف ما هوو 

ض على رت ني الطهراين يعد حسمَّ حم  سيِّد ال ،ضة باخلنازيرافِ لرَّ  افَ صَ وَ ابن عريب  أنَّ وري نقل بث الن  احملدِّ 
 ،وريث الن  ها احملد  يقول فغريَّ  ؟نازيرباخل يعةابن عريب وصف الشِّ  وري يقول أنت كيف تقول بأنَّ ث الن  احملدِّ 

رى يف ت  الشِّيعة ابن عريب قال بأن  وري بأنَّ ن  ث الهو غاضب ملاذا قال احملدِّ  ،ملكالاأحدث تغيري يف 
 !!يعة ت رى يف صورة الكالبقال بأنَّ الشِّ  ،قال ال إنَّ ابن عريب ما قال ذلك ،املكاشفات بصورة اخلنازير

 لىإفي نقلِه -:ارتكب جرية :-وريث النُّ رها المحدِّ فغيَّ  :ث مَّ يقول :-رمحة على والديك ،انسيِّدأحسنتم 
فة الكلب يمتلك صِ  قبح ألنَّ ومعلوم  أنَّ الخنزير أسوأ وأ-؟:ما هو املعلوم: -ازير ومعلوم  صورة الخن

 ترجم الكَلب يرة وعبادة الشهوة ولم نجد أحدًا سبق أنْ بينما يمتلك الخنزير صفة عدم الغَ  فتراسال
قال أن ه ي ر و ث الن  يعين اإلشكال على احملدِّ  ؟ماذا نقول صلوات ؟سيِّدق للصفِّ ن   نفعل؟ ماذا :-إلى الخنازير

هذا افرتاء  ،ال :السيِّد يعرتض يقول ،هم يف صورة خنازير كاشفةمليف عامل ا الشِّيعة بأنَّ  يقولن ابن عريب بأ
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فابن عريب  ،نزير والكلببني اخلوفارٌق معلوٌم هناك فارق  ،كالبالشِّيعة  بأن  :ابن عريب قال ،على ابن عريب
فالسيِّد  ،آية من آيات اهللهو هذا أيضًا و  ؟هذا الكالم أين تضعونه ،خري اجلزاء وصفنا بالكالب جزاه اهلل  

 وليناقش حبسب قواعد األصكان أصوليًا و  كان مرجعًا وعاملاً   ،كان مرجعًا دينيًا حمم د حسني الطهراين  
 يدكأال يدعو هذا الكالم إىل تأ ،خرىلكن حينما يأيت إىل هنا يصبح يف حالة  أ ،أهل البيت الرجال حديثَ و 

 !.؟.هذه املدرسة نشأت نشأًة شيطانيةأنَّ االحتمال ب

بأنَّ  :تتذكرون يف بداية أحاديثي ق لت ؟شيطاين أم هذا املنطق منطق رمحاين ،طق باهلل عليكمهذا املن
عن طريق  بعده  اطلة ت  بعد ذلك يأتيه بأشياء بَ  اخلري إىل فرتة ث َّ  مه  علِّ لإلنسان فيعطيه حقائق وي  الشيطاَن يأيت 

هبا ووجد فيها خرياً وجرَّ  ل إليه معاين اخلريوصألنَّه  أوصلها إليه من نفس الطريق الَّذي أ ها منهويأخذ   احلق  
فوجد خرياً  اإلنسان وعمل به جرَّبه   ،لإلنسان واحلق   والفضلَ  وصل اخلرييطان أيعين يف البداية الشَّ  ،وفضالً 

ريق فيوصل يطان من نفس الطولكن بعد ذلك يعطف  عليه الشَّ  ،ىً دووجد ه   ،نفعاً  س فضاًل وأحسَّ وتلمَّ 
ألنَّ الَّذي  ،يعبث به يطان أنْ يع الشَّ رتة فلن يستطك بالكتاب والعِ ان قد متسَّ سنلو كان اإلو  ،إليه األباطيل

الكتاب منهج  ىلولكن حني يأتيه يعرض حديثه عال يأتيه، الشَّيطان أن  يتمسَّك  بالكتاِب والعرتة ال يعين 
يطان ولكن حني ل يل الشَّ وِّ يكن أن يس   ،اً ينأنا أكون شيطا ،شيطانياً  رتة ال يكون  منهج الكتاب والعِ و  ،رتةوالعِ 
 ،عقيدةً  ،فكرةً فحينما ي سوِّل  يل الشَّيطان  ،على منهِج الكتاِب والعرتة شيء   لَّ ك     أعرض  نفسي أينِّ  د  أعوِّ 

حينئذ   ة،رت ى منهج الكتاب والعِ عل يء  شَ  لَّ أعرض ك   دت  على أنْ وقد تعوَّ  ،اكاً إدر  ،فهماً  ،حبثاً  ،موضوعاً 
ب اً  إالَّ  ،يل األمر ح  يتض ذلك حديث ف هذه القضية شيطانية وأنا أريدها للشَّيطان وأعرف أنَّ  أْن أكون أنا حم 
ُيدعهم فيبعدهم عن الكايف يطان الشَّ  ل إنَّ و نق ،طقنال نتعامل مع املدرسة العرفانية هبذا امل حنن   ،آخر

ملاذا يومياً  ؟ذاملا ،ملاذا يقرأ يف الفتوحات املكية ؟يف الكايف يومياً  علي القاضيسيِّد ملاذا ال يقرأ ال ،الشريف
 ونملاذا يقرأون أشعار املولوي وال يقرأ ،هذه القضية موجودة على طول اخلطو  ؟ت املكيةاحيقرأ يف الفتو 

 فهي أقل  من ون فيها األدعيةردَت أْن حتسب األوقات الَّيت يقرألو أ !؟ل البيتن أهاألدعية الَّيت وردت ع
هذا و  ،ون فيها شعر حافظ وشعر مولوي وغري هؤالء من الشعراء وشعر ابن الفارض مثالً يقرأالَّيت األوقات 

 ،فارضلون ابن الفضِّ ي   ،يعةالشِّ عراء العرفانيني اإليرانيني لونه باملناسبة على الش  فضِّ من تالمذة ابن عريب وهم ي  
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من منبع  ،من األصل أخذو  ،من ابن عريب اراكتسب األنو هو قد الفارض تلميذ ابن عريب ف  ابنبأنَّ  :يقولون
  .سين   فهووالرَّج ل معروف  ،الوالية

ا وّب) :ذا املكانهصل إىل و ا مَّ لَ هو كان  (وّبا شئت يف هواك اختربين)دوهنا دائمًا يردِّ الَّيت قصيدته  
 يطلبفكان  ،لكتاتيبايف  بةس األطفال القراءة والكتادرِّ هو ابن الفارض كان ي   (،شئت يف هواك اختربين

يِت ب ب راكضًا إىله  ويذهدرس خرى وهو يرتكمن األطفال يف املكان الَّذي ي درِّس فيه أو يف الكتاتيب األ  
وّبا ِشئت يف ) :لت لريبَّ أنا ق   ،متحانأنا طلبت  اال ،كم ألنَّين امت ِحنت  وَفَشلتيقول هلم أدعو لعمِّ  ،اخلالء

 ه  ب راكضًا وبولفيذه ،لى نفسهِ كان ما يستطيع أْن ي سيطر ع  ،فابت ليت  حبصِر البول :قال (،هواَك اختربين
ا يف مذكوٌر هذ ،ابذا الكذكم هلعمِّ  ،كمبية واألطفال ادعو لعمِّ الصِّ  ءفيقول هلؤال ،يتقاطر إىل بيت اخلالء

 .؟!.ضفاصيل حياة ابن الفار ت

 ؟دبةدعاء الن  و  ،ةالكبري  معة  اجلا ة  يار الزِّ مثل  ..دمَّ د  وآل حم َ مَّ جواء حم َ األجواء أقرب إىل اهلل أم أ هذه
من  قول أين أنتمأ ،التم حبايل ال شأنَ  ،دون بأبيات املولوي وغري املولوي ويعيشون حالة الوجديردِّ هؤالء 

هنا هي أانية فلعر درسة ا امليف ةولذلك املشكلة الكبري  !؟أين أنتم من حديِث أهل البيت !؟طِق أهل البيتمن
 .د من ابن عريبيأخذت التوح

ينية ؤسسة ما في النحن عندن  :دينوعان من التوحالدِّ

 هو ألصقو بيت أهل ال حديث وا بشيء  منأخذه  العرفاء من ابن عريب وجاءوقد العرفاين  ديهناك التوح-
 .باملوضوع

ديث حفوا شيئًا من لة وأضاعتز وامل من األشاعرةِ  ية احلوزوية أخذت توحيدها خليطاً مسسة الرَّ سَّ واملؤ -
 .بيتلأهل ا

يء بِه من ابن ال هو التوحيد العرفاين الَّذي جِ  ،شيٌء آخرهو عند أهل البيت العصمة  د  ي فالتوحإالَّ و 
واملعتزلة  توحيد األشاعرةِ هو هذا ف ،يف حوزاتنا س  در  ت  الَّيت تب علم الكالم املوجود يف ك   ديعريب وال هو التوح
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ا  ،العميقة ف احلقائق  ضَ ومل ت   ،ضيف إليه شيٌء من حديِث أهل البيتأ  قد و  ع  و ضو عن أي مفمشكلٌة كبرية إهن 
  !؟ثنتحدَّ 

 يفحتفة امللوك ) ةفو ر عملالته ارسهذه و اهلل تعاىل عليه  حبر العلوم رضوان مهدي  سيِّد  الأتعلمون حَّت  
ذا ما ،ه الرسالةهذ بىَن تلفكرة ساسه على أساس هذه ال سطر وعلى أأوَّ  ،هايف أوَّل سطر من (،السري والسلوك

مد  والثَّناء  ِلعين الحَ -: املئة مئة يفبن عريبكالم ا  : إنَّه-الَحمد  والثَّناء  ِلعين الوجود-؟:ل سطريقول يف أوَّ 
 اها صدر  تبنَّ يت الَّ و ى ة أخر هناك نظري .!!.بطبالضَّ  وحدة الوجود واملوجود معاً  رية  نظهي : هذه -الوجود

سة العرفانية ر دامل تهاتبنَّ و  ،ئيلطباطبااالسيِّد و  ،السيِّد اخل ميينأيضاً تبناها و  ،الشِّيعةاملتأهلني وذهب إليها العرفاء 
 .ود معاً لوجود واملوجا ةوحد هنا رو كذ لكن الكالم امل ، كثرتماوهي وحدة الوجود واملوجود يف عني ،الشِّيعيَّة

 :تأربع اتجاها هناك في الفلسفة والعرفان

 .كثرة الوجود واملوجود-   

 .وحدة الوجود وكثرة املوجود-   

 .معاً  دوجود واملوجو وحدة ال-   

 .وحدة الوجود واملوجود يف عنِي كثرتما-   

 ،يعيرفان الشِّ ين والعف السما بني التصو  و  فة املشائيةلسعلم الكالم والفما بني هي هذه االجتاهات 
الَحمد  -:من ابن عريب صريحٌ  ص  نَ  ا بداية حتفة امللوك يف السري والسلوك إهنَّ يف كتوبةمة امللكن هذه املقدِّ 

  .دلمعبو اقف الشهود وعلى آله أمناء اَلة على و والصَّ  والثَّناء  ِلعين الوجود

لم يستطع أحد   :-يقول ؟ائي عن ابن عريببطباطد حسني الحمم  سيِّد الطباطبائي السيِّد يقول الماذا 
سيِّد ال بأنَّ  ل نريد أْن نقو حنن  ال ،مل يستطع أحٌد يف اإلسالم :-سَلم أن يأتي بسطٍر كمحيي الدينفي ال

سيِّد ال ،نقول ال ،الطباطبائيهناك من ي شكل على السيِّد  مثل ما ،ةمَّ ئِ ث عن األَ الطباطبائي يتحدَّ 
 ،ةمَّ بذلك األئِ  ديقص من أنْ  أجل   ه  إنَّ  ،يف احلديث ينحط   هذا احلد   إىل ليسو   من ذلك،أجل  هو الطباطبائي 
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لم يستطع أحد  في السَلم أن يأتي بسطٍر   :-على طول اخلط مع السنةالشِّيعة ه قطعاً يقصد علماء ولكنَّ 
لقة تطول ولكن احل ما أردت أنَّ  ،الفتوحات املكية ما جئت بأجزاء من كتاب: احلقيقة أنا -كمحيي الدين

ببعض  شاء اهلل آتيكم إنْ  ،ا يثري تساؤل عند املشاهدينّبَّ تكرارها ر   أحفظها لكنَّ  نت  هذه الكلمة وإن ك
ة القادمة ن اجلديد إىل اجلمعوأترك العنوا ،مناذج كلمات ابن عريب من الفتوحات املكية يف حلقِة يوم َغد

لم  :-الطباطبائي صاحب امليزانسيِّد هكذا يقول ال ،كمل هبا احلديثمن حلقة يوم غد حلقة أ   لعوأج
هات يف تر   ؟حميي الدين بهِ  جاءالَّذي ما : -الدين يستطع أحد  في السَلم أن يأتي بسطٍر كمحيي

 ،بشيء عد  ال ت  فهي بيت لأهل اييس اقّب عتضِ و  ها لو صحيح هناك بعض األفكار العميقة ولكنَّ  ،هاتتر  
 والقاعدة هي ،قاعدةقطعًا هلم  ،طسوا يف هذا الفكروغ ،لكن ألنَّ القوم غفلوا عن عميِق فكِر أهل البيت

األصولية غطست يف الفكر  ة  واملدرس ،هذه املدرسة أصولية ،هؤالء العرفاء أصوليون ،الشَّافعيالفكر 
ا أخذت من ابن  لونشكِ هم ليسوا بعرفانيني ي  ذين الَّ والشافعيون يف حوزتنا  ،الشَّافعي على املدرسة العرفانية أهنَّ

 ، احلقأخذنا منه إالَّ  نا ماعريب وهم يقولون بأنَّ ابن عريب شيعي وبأنَّ  مثل ما العرفانيون أخذوا من ابنف ،عريب
ة يف عيون وغطستم فيه فأنتم ترون القشَّ  احلقَّ  ه  رَت أنَّ وتصوَّ الشَّافعي خذَت من افعيون أها الشَّ كذلك أي    نتمأ

فقد  ،وهنميعة من ابن عريب يف كان العرفانيون وقعت قشَّ   إذا .؟!.ترون العمود يف عيونكمنيني وال العرفا
 قبل أنْ  م وهي قد وقعت يف عيوهنم وعقوهلمالطويلة يف عيونكم وعقولك وقعت جمموعة من األعمدة اخلشبية

هالٌة فوق وج ،! خطٌأ فوق خطأ؟بةتالحظون املشكلة كم هي مركَّ  .!!.يب يف عيوهنمة من ابن عر شَّ ع القِ قَ تَـ 
وي سطِّرون الكرامات  ،من احلقائقالنور وعامل من  م يسبحون يف عامل  ون أنفسهم أهنَّ هم يظن  و  ،جهالة

ث وأنا هنا حني ،ف واحلديث طويلار ف ولذاك العار لعاا واملعجزات والغيبيات هلذ ثكم حدِّ ين ال أ  إنَّ  مكأحدِّ
 ،ين العرفاربة نظرية يف اجلوِّ خِ  كل أمتأنْ ل خربًة عمليًة دقيقًة قب ين أمتلك  إنَّ  ،خربًة يف هذا اجملال وأنا ال أمتلك  

الَّذي هكذا ك ث  ين ال أحتدَّ إنَّ  ،ظريةربة النَّ فضاًل عن اخل اسعة ودقيقة يف هذا اجلو  و  عملية ربةً خِ  ين أمتلك  نَّ إِ 
ها لأعرف  تفاصي ،األجواء من هذه زءٌ ين ج  نَّ إِ و شت هذه األجواء ين عِ نَّ إ ،شخص  أخربه شخصُيربكم عن 
لم يستطع أحد  -:والدقائق ارفِ باملع ويدي ملوءةٌ فحني أحتدَّث أحتدَّث  ،وأعرف دقائقهارارها وأعرف أس

  .الدين في السَلم أن يأتي بسطٍر كمحيي
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صل ولن فلم ي مي حقَّاً هو أكبر عارٍف في التأريخ السَل :-يقولفمرتضى مطهري الشَّيخ  أما 
ه اٌد إىل مستو يصل أح صل ولنفلم ي :-األكبرالشَّيخ  ه ودرجته ومن هنا لقبوه باصل أحد  إلى مستو يَ 

لِّ ي كن  يف ك ه  الالل أنَّ ضوهو كتاب )فصوص احلكم( كتابه   أنَّ من هنا شاع يف الوسط العرفاين بودرجته و 
 فصوص احِلكم ىل كتابإرجعت  وول، هراء يف وهو كالٌم هراء !! ثالثة أو أربعةإالَّ  ه  يعرف أسرار  أنْ عصر  

 .ةكبقية كتب الصوفي  فهو  

عارف الصويف جالله هلذا الإقي على وب يةنتبه العرفار به ونقل عنه يف ك  ن تأثَّ يين أيضًا ِمَّ د اخلمالسيِّ و 
 هو ينصحه  و ه غورباتشوف يف وقت لسوفيتبعثها إىل رئيس االحتاد ا يتالَّ سالة رون الرِّ تتذك   ،إىل آخر أيام حياته

ت يف شرَ صيلها ن  ي وتفالت بشكل رمسرسِ أ  قد رسالة معروفة و وهي  ،تب ابن عريبيدرس ما جاء يف ك   بأنْ 
 .وسائل اإلعالم

ما وكلُّ  :-قولي ،وعلى قيد احلياة ةساآلن هو من رموز هذه املدر  ،عبد اهلل اجلوادي اآلمليالشَّيخ  
و نثراً فارسي نظمًا أي المعارف واألسرار بالعربي أو الف-:يعين بعد ابن عريب: -ص نِّف أو أ لِّف بعده  

رف أن  ع: ومن هنا ت-كتب في البحر رقماً ي  الَّذي دى األكبر فهو يشبه النَّ الشَّيخ اس إلى ما كتبه بالقي
 ،ابقكلمة واضحة وهي تؤيد الكالم السَّ   ،من ابن عريبأخذوه  ؟ة من أين أخذوهسة العرفانيكل ما يف املدر 

وكلُّما ص نِّف أو أ لِّف بعده  في المعارف واألسرار بالعربي أو الفارسي نظمًا أو نثراً -:الكالم واحد
-:األرض تكون علىالَّيت دى هذه الرطوبة النَّ  :-دىاألكبر فهو يشبه النَّ  الشَّيخ   بالقياس إلى ما كتبه  

به على ماء البحر  تكتبعن األرض عن األشجار ث َّ  : يعين هذا النَّدى ترفعه  -في البحر رقماً  ب  كتَ ذي ي  الَّ 
يف السلوك بالعريب أو و  يف األخالقو يف التصوف و يف احلكمة يف العرفان  يقول كل ما كتب ؟من أثر هل له  

 !؟ي  غلو  هذاأ ،البحر إىل ما كتب ابن عريبدى إىل بالفارسي نثرًا أو شعرًا كل ما كتب فهو ّبثابة النَّ 
بأن  ،هم نفس هم هؤالء الع رفاء ،يقولون بأنَّ الشَّيخ اإلحسائياإلحسائي الشَّيخ ثون عن واللطيفة حني يتحدَّ 

إىل أْن يقول  ،عليهماهلل   آل حم َمَّد صلوات  ىل إهاهم يقولون بكالم ال يقال إالَّ و  ،اإلحسائي مغايلالشَّيخ 
األكرب يف املدرسة  ث عن صدر املتأهلني الرمز  يتحدَّ  :-فلو كان هناك معاٍن سامية-:يخ جوادي آمليالشَّ 

-:نيذكرها صدر املتأهلالَّيت  : من املعاين السَّامية-فلو كان هناك معاٍن سامية-:يقول ،الشِّيعيَّةالعرفانية 
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يعين  ،: وف الن وفالن-كمحيي الدين والقيصري  والع رفاء األجَّلء ضيف  للعرفان ه  يرجع إلى أنَّ  بب  فالسَّ 
 ،هذه تصرحيات أهل البيت العرفاين ،من ابن عريب ؟ة املدرسة العرفانية أخذت من أينإذًا اخلالصة خالص

األكرب حميي الدين ابن الشَّيخ  ع ا عليكم من كتاب القول املتني يف تشي  ل  هذه الكلمات قرأتك    ،هذا الكالم
ة البيضاء دار احملجَّ  ،اينوهذا هو اجلزء الثَّ  ،تأليف الشَّيخ قاسم الطهراين ،القسم الثَّاين ،ألولالعريب اجلزء ا

 ءلالختصار أنا جئت  هبذا الكتاب وإالَّ هذه الكلمات موجودة يف كتبهم  يف كتب هؤال والكلمات هذه
 .همذكرت  أمساءَ الَّذين األعالم 

 يف انية رّبَّ افرياً عند املدرسة العر ل الوقوف كثيط أ  ريد أنْ  ال أ  ينهذه مناذج وكلمات سريعة وعاجلة ألنَّ 
هات يف ثت عنها من مجيع اجلِ عنها بالتفصيل وحتدَّ  ت  ثين حتدَّ ع أنَّ ا ملفًا خاصًَّا هبا مقادم األيام أفتح  هل

 ،الشَّافعييف هو اخلطر األكرب  ،ألنَّين أرى أنَّ اخلطر األكرب ليس يف ابن عريب ،السابقة والربامج فاتامللَّ 
اخلطر  ،هم غطسوا ،هم فيهالَّذي  الَّذين يرون اخلطر األكرب يف ابن عريب هم ال يشعرون باخلطر افعيونشَّ وال

مسي والفكر الرَّ  ،مسيكر الرَّ تأخذ من الف ،ويفكر الص  ال تأخذ من الفِ الشِّيعة ة عامَّ  ألنَّ  ،الشَّافعياألكرب يف 
 ةخصوصاً املنابر احلسينيالشِّيعة ة عامَّ  ،نةويف البن عريب حمصور يف جهات معيَّ الفكر الص   ،افعيالشَّ هو الفكر 

مسي تأخذ من الفكر الرَّ  ةاملنابر احلسيني ،وردنا من ابن عريبالَّذي ويف وبالفكر ال صلة هلا بالفكر الص  
من هذين  ،من هذين املنربين ينهلون ،كبار اخلطباء  ،ابرنامن ،طيبستحدث الق  م  ـومن الفكر الالشَّافعي 

 ةمَّ نا من بعد األئِ الوائلي رمحة اهلل عليه وهو يقول بأنَّ الشَّيخ  الطريقني وتتذكرون كلمات عميد املنرب احلسيين
 اإلمام ،يالشريف الرَّض سالم من مناهل الفكر واخلري وجاء باألمثلةين من حصون اإلِ ة الدِّ مَّ من أئِ  نأخذ

خصوصاً  ،يشرب من الفكر القطيبيشرب من هنا و  فاملنرب ،وأضراب هؤالء ،اإلمام أمحد ابن حنبل ،الشَّافعي
ل خطيب هو مرتبط ك    ،باألجواء السياسية والتنظيمات وتقريبًا كل  اخلطباء هكذا هلم صلة الَّذيناخلطباء 

ياسة هي فوهنا يف جو السِّ ر عتالَّيت العناوين  ها وقضيضها كل  ياسية بقض  اجلهات السِّ  ،اجلهات هجبهة من هذ
الِفكر  الشَّافعي هو  ،اخلطر األكرب هو الفكر  الشَّافعي ،طيبرتبطة بشكل مباشر أو غري مباشر بالفكر القم

سيطر ي   ،ر على أجواء املرجعيةيطسي   ،الشِّيعيَّةى حركة االجتهاد يسيطر عل ،الِفكر الَّذي ي سيطر على احلوزة
 سبة تأثريهِ نِ  إنَّ  وقد ذكرت  يف بداية احلديث ،هو هذا الِفكر  األخطر ،سة الدينيةمسية للمؤسَّ جواء الرَّ على األ
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ويف تأثريه  بينما الفكر الص   ،الشِّيعيَّةاألجواء  لِّ وهو منتشٌر يف ك   ،تسعني باملئة إىل أو صل إىل ثانني باملئةتَ 
طيب يصل ا الفكر الق  أمَّ  ،موجود يف زوايا معيَّنة ،اجلهات لِّ رًا يف ك  يصل إىل مخسني باملائة تقريبًا وليس منتش

للحديث  وسرتون حني نصل  الشِّيعيَّة األمكنة  لِّ نتشر يف ك  وم   ،تساعئة وهو يف حالة اِ  باملنيتأثريه إىل مخس
 تدور يفالَّيت والتفاصيل الشخصيات واألحداث و  واملراجع األرقامو ست ذهلكم املعلومات  عن الفكر القطيب

املشكلة األكرب  ولكنَّ  ،ها ورغبتها يف هذا االجتاِه ويف هذا التوجهب أو حببِّ ركَّ م  ـطيب سواء جبهلها الق  لو اهذا اجل
ريد أْن نقول بأنَّ انية ون  فعين حينما نأيت إىل املدرسة العر ي ،والعناد والتكرب   ،هذا أوَّالً  بكَّ ر م  ـال تبقى هي اجلهل  

واألمر نفسه  مع االجتاه  ،هذه واالشتباهات هي هذه يستحيل أْن يتنازلوا عن أخطائهم األخطاء هي
إىل  ةِ يف  اإلساء يشرتكون ؟شيء ولكن اجلميع يشرتكون يف أيِّ  ،طيبالشَّافعي واألمر هو هو مع االجتاه الق  

 لماءِ أتناول مواقف الع   امحينلقات القادمة سرتون يف احلو  ،أهل البيت حبقِّ  صريِ قكون يف الترت شي ،أهل البيت
إلمام زماننا و ساءتم ألهل بيت العصمة  االجتاهات يف انتقاصهم ويف إلِّ املدارس من ك   لِّ واملراجع من ك  

نا والدقائق ومن مصادر علمائ واحلقائقِ  أضعه  بأيديكم بالوثائقِ  ذلك ل  وك   ،ه عليهوسالم   اهللِ  صلوات  
وحنتكم إىل املنطقني إىل املنطق الرمحاين واملنطق  ،بأيديكم وف أضعهذلك س ل  ك    ،صليةومراجعنا األ

 .يطاينالشَّ 

 عن سأعرض   ،جيريو الوقت جيري  احلديث طويل وال أدري هل سأفتح  موضوعًا جديدًا وأرى أنْ 
ج مد نفس الربناس املوعًا نفلتقانا غدم   ،شاء اهلل تعاىل يف حلقة يوم غد إنْ  يبقية احلديث وسأكمل حديث

 .زملميَّ ا يعي  وت الشِّ ر الصَّ مَ اشة شاشة القَ الكتاب  الناطق بٌث مباشر على نفس الشَّ 

 ..رمَ ة القَ ايَ عَ ي رِ م فِ ك  ترك  أَ 

ى لَ ا عَ نَ يعِ ابِ م تِ ا وَ ينَ دِ اهِ شَ م   وهِ ج  و  ا وَ نَ وهِ جَ و   نْ عَ  ربَ ف الكَ شِ كْ ين إالح سَ  يكَ خِ ِه أَ جْ ن وَ عَ  بِ رْ الكَ  فَ اشِ كَ يَا  
 ..ينيَك الح سَ خِ ِبحقِّ أَ  ترنِ تَ ن ْ ال

 ..ل ْطفاً يا َقَمرو . .َسََلماً يَا َقَمر
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َعن ظَاِلِمي فَاِطَمة َوآِل اللَّه مَّ ِالْ  ،ِفيَ َها ْلم سَتودَعِ ا رّ السِّ وَ بَ ْعِلَها َوبَِنيَها اللَّه م صَّلِّ َعَلى فَاِطَمة َوأَبِيَها وَ )
 .(.اللَّه مَّ ِاْلَعن قَاتِِلي فَاِطَمة وآِل فَاِطَمة ،فَاِطَمة

 ... في أماِن اهلل.أسألكم الدعاء جميعاً 
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