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 ًالخُّسعٌُى السَّبدستُ تُمَلَحَالْ

 عَشَس لثالثَّب اجلُصْءُــ  فَبطِوَت ٌَب لَبٍَّهِ
 

  ... بَ َناِتْ  أَبْ َناِئيْ  َأَخَواِتْ  ِإْخَوِتْ  َعلْيُكم َسََلمٌ 
 احلَلقات، عنوانُ  :فاطمةِياِلبَّيكِِ ..!!فَاِطَمةِيَاِلبَّيكِِ: ادلاضية احلََلَقاتِ  ِحْ  َتقدَّم الَِّذيْ  الُعنوان ُىو العنوانُ 
 ُكنَّا إنْ  أنفاِسنا من نَ َفسٍ  ُكل   َمع فَاطمة يا لبَّيكِ  زىرائيَّاً، كان ِلمن احلَياة، ِح  ِشعارُنا :فَاِطمةِياِلبَّيكِِ

 ُمتواصَلً  احلديثُ  زال ال فَاِطمة، يا لبَّيكِ  احلسن، ابنِ  احُلجَّةِ  زمانِنا إمامِ  فَبتوفيقِ  كذلك ُكنَّا وإنْ  صادقٌن،
ينيَّةُ  ادلؤسَّسةُ  الش يعّي، الوسط من األوَّل الِقسمُ  الش يعّي، الَوسط أجواءِ  ح  ادلطهَّرة الطَّاىرةُ  فاطمةُ  الرَّمسية، الد 
ينيَّةُ  ادلؤسَّسةُ  جنتها الَّيت الُكربى نايةُ اجل حيثُ  وَمراجِعنا علمائِنا أجواءِ  ح  الزَّىراء، ِِبق   الرَّمسيةُ  الش يعيَّةُ  الد 

ينيَّةِ  ادلؤسَّسةِ  َجرؽلةُ  وتتمثَّلُ   ىذه ويُتابعوهنم، ذلم ُيصف قون ورائهم ِمن والش يعةُ  وُعلمائِها مبراِجعها الرَّمسية الد 
  :تتمّثل الكربى اجلرؽلةُ 

 إىل قتلٍ  جرؽلةِ  من اجلرؽلة وحتويل وقَ تَ َلِتها، أعدائِها َجرؽلةَ  تقليلِ  وزلاولةِ  زُلَمَّد بنتِ  ُظَلمة بتخفيفِ  :أوَّلًِ
 جرؽلة من اجلرؽلة ػُلو لون فهم ُعلمائها وأكثرُ  الش يعةِ  مراجع أكثر عليو الَّذي ىو وىذا!! فقط هتديدٍ  جرؽلةِ 

 ..!!فقط هتديدٍ  إىل قتل
ينيَّة، العقيدة منظومةِ  من الزَّىراء إخراج األكرب، الطامَّةُ  ىي وىذه إخراُجها :وثانياًِ  ذكروىا ذكروىا وإنْ  الد 
 ..!!األصول وأصلُ  ادلتون متُ  ىي بل ادلتُ  ىي بينما احلاشية على

 ..!!الكرام عنامراج ُكتب ح واضحٌ  ىذا وكل   النَّقائص، من وغًنىا إليها نسبوىا الَّيت األدب إساءةُ  :وثالثاًِ
مةِ  الُقرآن َتفسًن ح ادليزان ادليزان، تفسًنِ  إىل أمس يومِ  حلقةِ  ح الكَلمُ  بنا وصل  من وىو الطباطبائي للعَلَّ
اهٍ  أو مدرسةٍ  على ُمقتِصراً  ليس احَلديثُ  ُتَلحظون الِعرفانّية، ادلدرسةِ  وصلومِ  رموزِ   بدأنا بعيِنو، شيعي   اِّت 

 بشيخنا ُمروراً  الكَلم، تفاصيل ح ذلك بعد ودخلنا اإلخباريّة، للمدرسة األكرب الرَّمزُ  الصَّدوق بالشَّيخ
 ح إليهم َأشرتُ  الَّذين الُعلماء ورلموعة اجلواىر، فصاحبُ  احلّلي، فال ُمحق ق الطوسي، فالشَّيخ ادلفيد،

 األنصاري مرتضى الشَّيخ على والتعريجُ  ُعلمائنا من ذكرُىم َتقدَّم َمن َكَلمِ  ح مذكوراً  َجاء ما تفاصيلِ 
 الشَّيخ عن احلديثُ  كان ذلك وبعد الُقم ي، ادلًنزا إىل وصلنا حّتَّ  واحلديثُ  الكَلمُ  تسلسل وىكذا

مة ُمروراً  أمس يوم حلقة ح اإلحسائيّ   ا صلَّى ا رسول لبنتِ  انتقاصٍ  من ذكرهُ  وما الطباطبائي بالعَلَّ
  .ادليزان تفسًنهِ  ح وآلوِ  عليو



  13/ ج َفاِطَمة َيا َلبَّيكِ : 96 الَحَمَقة    النَّاِطق الِكَتاب  : 3/ ج َوالِعْتَرة الِكَتاب َمَمف  برنامج: 

- 6 - 
 

 من واألربعٌن الثانيةِ  اآليةِ  ذيلِ  ح ،502 صفحة ح جاء :اإلسَلمية الُكتب دار الثَّالث اجلُزء ىو وىذا
 ي دالس ،﴾الْعَبلَوِنيَ ًِسَبءِ عَلَى ًَاصْطَفَبنِ ًَطَيَّسَنِ اصْطَفَبنِ اللّوَ إِىَّ هَسٌَْنُ ٌَب الْواَلَئِىَتُ لَبلَجِ ًَإِذْ﴿ :عمران آل سورة

ا على تدل   اآلية إنَّ : فيقول عاِلمها، ِنساءِ  سي دةَ  َمريُ  تكونَ  أنْ  يرفضُ  الطباطبائي  العاَلمٌن، ِنساء سي دةُ  أهنَّ
 وىو نصنع ماذا القول وىذا! القول ىذا تدفع اآلية إنَّ : يقول عاَلِمها نساء سي دة َمري أنَّ  ِمن القولُ  وأمَّا
 حسب على والعرتةِ  الِكتابِ  بٌن للتفكيك مصداق أوضح وىذا وسلَّم، وآلو عليو ا صّلى اِ  رسولِ  قولُ 

ِعلىُِمصطفاةٌِِإنَّهاِقيلِماِوأمَّا - :502 صفحة وح ومراجِعنا، علمائِنا أكثرُ  عليو الَّذي الُعمريّ  ادلنهج
ا - يدفعوُِِاآليةِِِفإطالقُِِعصرىاِعاَلمِنساءِِ  معىن ىو ىذا العوامل، ُكل   ح الن ساءِ  مجيع على ُمصطفاةٌ  ألهنَّ

 ومنزلةِ  مقامِ  من تنتقصُ  ادلخالفٌن ُكتب من أحاديث ذكر ،532 صفحة ح ،واضح وبشكلٍ  كَلموِ 
يقة ِقال:ِقال - ليلى أيب ابن الرمحن عبد عن شيبة أيب ابن عن ذكرهُ  ما: ادلثال سبيل على الُكربى، الصد 

 ادلفرتيات وىذهِ  األكاذيب ىذه الطباطبائي السي د ينقلُ  دلاذا أدري وال ا، رسول على افرتاءاً  - اهللِرسول
 ىذا ح متزيق شرَّ  وؽُلز قها ُيضع فها فإنّو البيت أىل أحاديثَ  ينقلُ  حٌن بينما! تعليق؟ أيَّ  عليها يُعل قُ  وال

ِبعدِالعاَلمينِنساءِسيِّدةُِِفاطمةُِ - ا رسولِ  على افرتاءاً  ا رسول عن احلديث َىذا لنا ينقلُ  التفسًن،
ا ثالثةً  ُجِعلت وخدغلة - خويلدِابنةِوخديجةِفرعونِامرأةِوآسيةِعمرانِابنةِمريمِبعدِمريم،  أم   ألهنَّ

 ..!!الرَّكب آخرِ  ح وفاطمةُ  خدغلة ُثَّ  آسية ُثَّ  عليها ُفض لت فمريَُ  فَاطمة،
 على موجود الكَلم فهذا كبوة أقول ال وُتَلحظون؟ عليو، ا رمحةُ  الطباطبائي للسي د ادليزان تفسًن ىو ىذا

 للسي د أعد   وكبوة كبوة كم ولكن كبوة ىي نعم الطباطبائي؟ للسي د أحسبُ  كبوة كم يعين التفسًن طول
 التفسًن ىذا التفسًن، ذلذا الش يعةُ  تنظرُ  َكيف ولِكن كبوة، بعد كبوة آخرهِ  إىل أوَّلوِ  من التفسًنُ  الطباطبائي؟

ا ىو  اخلُطباءِ  نظرِ  وح العلمّية، احلوزاتِ  َنظرِ  وح وعلمائنا َمراجعنا نظرِ  ح التفاسًن أفضلُ  زماننا ح اآلن رمبَّ
 .زُلَمَّد آللِ  األغلب األعم   ح مناِفرٌ  تفسًنٌ  وىو منو، ينهلون واجلميع والفضائّيات،

 األخًنة اللحظات ح والعشرون، الثَّاين اجلُزء ىو وىذا م؟وسلَّ  وآلو عليو ا صّلى األنبياء خامت يقول ماذا
 يد - َوَيُدَىاِِإلَيِهمِرَأَسوُِِفَ َرَفع - واحُلَسٌن واحَلَسنُ  وفاطمة علي   بيتِو، أىلُ  عليوِ  أكبَّ  حيثُ  حياتوِ  من

َِوَوِديَعةُِِاهللَِوِديَعةَُِِىِذهِالَحَسنِأبَاِيَا:َِلوَُِِوقَالََِِعليِ َِيدِِِِفيِفَ َوَضَعَها - النَّبّ  يد ح - َيِدهِِفي - الزَّىراء
،ِياَِلَفاِعلوَُِِوِإنَّكَِِِفيَهاَِواْحَفِظِنيِاهللِفَاْحَفظِِعنَدكُِمَحمَّدَِرُسولوِِ ِالَجنَّةَِِِأْىلِِنَساءَِِِسيِّدةُِِواهللَِِِىِذهَِِِعليِّ

َرىَِمرَيمَُِِواهللَِِِىِذهَِِِواآلِخرِينِاأَلوَّلِينِِمن  ح وسلَّم وآلوِ  عليو ا صّلى األعظم نبّينا َكَلم ىذا - الُكب ْ
 من ُىراءٍ  وأي   ىذا َمنطقٍ  أي  ! الكَلم؟ هبذا ا رسول لوديعةِ  الطباطبائي السي د وجَ  فهل فاطمة، الوديعة
 بأنَّين تُقو لوا ال! الطباطبائي؟ السي د بو حتدَّث الَّذي الكَلم ىذا وزندقةٍ  كفرٍ  أي   بل ُسخفٍ  وأي   ىذا القول
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 كتب إذا بالضرورةِ  ليس واضح، بشكلٍ  وزندقةٍ  ُكفرٍ  كَلمُ  الكَلمُ  ىذا أقول الطباطبائي، السي دَ  كفَّرتُ  قد
 وِاستعجاٌل، واشتباٌه، ونسياٌن، غفلٌة، فهناك وزنديق، كافرٌ  فهو وزندقة ُكفرٌ  فيو قوالً  قائل قال أو كاتبٌ 

 أحتدَّثُ  أنا الطباطبائّي، السي د بشخص يل شأنَ  ال أنا أدري، ال مؤقَّتة، زمانيَّةٍ  لفرتةٍ  مؤقَّتٌ  رأيٌ  أو وىكذا،
 منابعُ  ىذهِ  الش يعّي، العقلِ  تكوين منابع عن أحتدَّث الش يعيَّة، التفاسًنِ  بٌن األفضل ىو يُ َعد   تفسًنٍ  عن

 عليها، وسَلموُ  اِ  صلواتُ  اَلمٌنالع ِنساء لسي دة لإلساءةِ  منابع ىذهِ  سُلتّل، بشكلٍ  الش يعيّ  العقلِ  لتكوينِ 
ينُ  منثورا، ىباءً  صار أنْ  ديِنهم على َفحَكُموا الش يعيَّة، العقيدة ساحة من أخرجوىا ىنا ومن  دونِ  من فالد 

 ال وا أبداً  ديَنكم؟ تضمنون للمراجع برجوعكم تتصوَّرون البيت أىل شيعةَ  يا وأنتم أبداً، لوُ  قيمةَ  ال فاطمة
 فأي   لفاطمة صورةً  يرمسون ىكذا ادلراجعُ  كان إذا فاطمة، دونِ  من منثورٌ  ىباءٌ  ديُنهم ادلراجعُ  ذلك، يكون

 ىذهِ  أليست صحيح، بشكلٍ  عقيدتوِ  ودلعرفةِ  دينوِ  إلصَلحِ  ِباجةٍ   نفُسو ادلرجعُ ! ادلراجع؟ ىؤالء عند دينٍ 
ينُ  احلقيقة؟ ىي  دونِ  من أي فاطمة دون من أقول وحٌن لُو، معىن وال شيئاً  ُيساوي ال فاطمة دون من الد 

 .ذلا وطاعةٍ  وات باعٍ  وتسليمٍ  والءٍ  دونِ  ومن فاطمة، ح وواضحةٍ  سليمةٍ  عقيدةٍ 
 ال الضََّلل، إىل يقودكم التفسًن ىذا التفسًن، ىذا على تعتمدوا ال أنصحكم وأنا ادليزان تفسًن ىو ىذا

اه ولكن منو مجلةٍ  ُكل   ح أقول اهُ  ىو فيو َيسًنُ  الَّذي االِّت  اً، وصريحٍ  واضحٍ  بشكلٍ  ضَللٍ  اِّت   يرفضون جدَّ
 ماذا لضَليل، مرتاحٌ  أنا! أنا؟ ضال   قناعتِو، ِبسبِ  واحدٍ  ُكل   أتكلَّم، أيضاً  براحيت وأنا براحِتهم كَلمي؟

 ذلا يرمسون الَّيت بفاطمة ذلم ىنيئاً  هبدايتهم، ذلم فهنيئاً  ذلم اذلدايةُ  ادلهتدون، ىم الضَّال؟ العقل ذلذا أصنعُ 
 ذلا الزمةً  ليست العصمةَ  وأنّ ! عقُلها اكتمل مّت ندري وال! صَلهتا عن وتنامُ ! صَلهتا ح تسهو: أهّنا صورةً 
 من كثًناً  تنسى وىي! يوَجد ال أو يوَجد ىو وأساساً ! يُقَتل مل أم قُِتل ىل ندري ال وزلسنٌ ! اخلط طول على

 دائرةِ  خارجَ  األمرُ  كان ما تنسى دائماً  ىي وىكذا! الزَّمان ماضي ح عليها جرى ما وتنسى ُمتصرَّفاهتا
 ! التبليغ

 ، من ليست أيضاً  النُبُ وَّة وإنَّ  شؤوهنا، من ليست اإلمامة فإنَّ  كَلَّ : جواهُبم ُمبل غة؟ فاطمةُ  ىل ذلم والس ؤال
ا، تسهو، دائماً  ففاطمة الكَلم ىذا وِبسبِ  واإلمامة، النُبُ وَّةِ  شؤونات من ىو والتبليغُ  ا رمبَّ  يتفضَّلون رمبَّ
 هبذه معصومةٌ  فهي الن سائي الشَّأن ح ذلك يكون وقد للتبليغ زلدودة مساحةً  ذلا فيجعلون مراجعنا عليها

 الطُوسيّ  شيُخنا يقول كما ُمتصرَّفاهِتا من الكثًن تنسى بل وتسهو تنسى فهي التبليغ دائرة وخارج احلدود،
 ُعمَرىا ألنَّ  دلاذا؟ الُقم ي، ادلًنزا يقول كما ادلنزلة ح أوالِدىا دون ىي ىذه، ىي فاطمةُ  !!التبيان تفسًنهِ  ح

 قليلة وآالمها مصائبها وكذلك واحُلَسٌن، احَلَسنِ  أوالدىا عبادةِ  إىل بالقياس قليلة فعباَدهُتا قصًناً  كان
 الشَّيخُ  ذلك إىل يذىبُ  كما طُرَّاً  األَِئمَّةِ  منازل دون ىي لب..!! احَلسنٌن ولديها على جرى للَّذي بالقياس
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 سائر وىكذا ُكتُبو ح ثبَّتو الَّذي ىو الكَلمُ  ىذا أليس ،﴾وَبألًُْثَى الرَّوَسُ ًَلٍَسَ﴿ :آية على بناءً  اإلحسائي
 !العلماء؟
 ومن العلماء عليوِ  يعرتض ومل!! الشَّرائع ح احلل ي اق قُ  ذلك ثبَّت كما رُلحفةً  تكون أن ؽلكنُ  وفاطمةُ 
 ..!! ىذا ػُلتَمل أن ؽلكن وإالَّ  واألحسن، األفضل القول، ىذا نرتك أنْ  األوىل: قال اعرتض
 اإلمام عن األنصاري مرتضى الشَّيخ قال كما بادلعىن احلديث فتنقل األحاديث تنسى أن ؽلكن وفاطمةُ 
 قال كما رضاىا ِبسب أمواذِلا ح نتصرَّفَ  أن بالضَّرورةِ  ليست وفاطمة عليو، وسَلموُ  اِ  صلواتُ  احُلجَّة
 ح تصر فاتُنا تكون ألنْ  حاجةَ  ال وأنّو غيبتوِ  زمانِ  ح احُلجَّةِ  اإلمام أموال ح التصر فِ  عن األنصاري شيخنا
ا ِرضاه، ِبسبِ  أموالوِ   ما فليفعل فاعلوِ  على سبيلَ  وال زلض، إحسانٌ  ىو فتصر فُنا ادلتفض لون ضلنُ  وإظلَّ
 ! ؟..ُكتُِبُكم ح فاطمة ىذه ىي أليست ..!!يشاء
 سي دةُ  فمريُ  ادلراتب، ح الن ساءِ  دونَ  ىي الطباطبائي السي د ِبسبِ  وفاطمةُ  وعلمائكم مراجعكم ُكُتب ىذهِ 
 ىذه وعلمائكم، مراجعكم در   و در كم  َخدغلة، وبعد آسية وبعد مري بعد تأت وفاطمة العاَلمٌن ِنساءِ 

 عليكم، ذلك وسأعرضُ  جداً  سخيف بشكلٍ  أبيها أم   معىن ادلراجعُ  َسَيفَهمُ  وقطعاً  أبيها، أم   َىذه فاطمة،
 .وسلَّم وآلو عليو اُ  صّلى زُلَمَّدٍ  لبنت الطائِفة مراجع إساءةِ  عن طويلٌ  والكَلم الكَلم، سيأتينا

 إساءات ستأتينا أبداً، فقط، ادلوطن ىذا ح ليس كثًناً  فاطمة إىل أساء الَّذي ىذا: ادليزان تفسًن إىل أعودُ 
ا بل منها، العديدِ  عن أغمض فاطمة فضل ح البيت أىل عن وردت الَّيت اآليات أيضاً، أخرى  أىم   عن رمبَّ

 الطباطبائي السي د وتركها، عنها أغمض بل فاطمة ح حقيقةً  ىي اآليات ىذه أنَّ  إىل ُيِشر فلم اآليات،
 ا فاطمة، ح ىي ما ىذه ال،: يقولون وادلراجع فاطمة، ح اآليات ىذه: يقولون األِئمَّة ادلراجع، وباقي
مة األخ وجناب ادلعصوم، اإلمامُ  ىو لنا يُفس رُ  والَّذي فاطمة ىذه: يقول  األخوة وجناب الطباطبائي العَلَّ

اً  كثًنة األمثلة باألمثلة، وسآتيكم! فاطمة ىي ما ىذه ال،: يقولون وادلراجع الباقٌن ارتمٌن  فكتبُ  جدَّ
 .فاطمة بظُلمِ  ومشحونةٌ  فاطمة إىل باإلساءاتِ  مشحونةٌ  وعلمائِنا مراجِعنا

 اجلزء ىو َىذا الطباطبائي، السي د عند التفسًن قواعد على نظرةً  لُنلقي ادليزان، تفسًنِ  من األوَّل اجلزء ىو ىذا
 معىن ح الر وايات بعض نقل ،(روائي آخر ِبثٌ : )عنوان حتت ،33 صفحة اإلسَلمية، الُكتب دار األوَّل،
ِالمعانيِىذهِِِوفي:ِأقول -:بقولو ذلك بعد وعلَّق ادلعصوم، اإلمام أنَّوُ  ادلؤمنٌن، أمًنُ  أنَّوُ  ادلستقيم الص راط
 جيب من] عندهِ  من ىو ؛اجلري قبيل من: ادلصطلح ىذا - الَجريِقَبيلِِِمنِاألخبارِوىذهُِِِأَخرِرواياتٌِ
 رلرى غلري الُقرآن إنَّ : تقول الَّيت الر وايات من أخذهُ  اصطنعُو، ىو الطباطبائي السي د ُمصطلح ،[الصَّفحة

 ىذه: وقال البيت أىل أحاديث من مئات إىل بل كبًنٍ  عددٍ  إىل فجاء والقمر، الشَّمس ورلرى والنَّهار الليل
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 السي د ادلؤمنٌن أمًن ح اآلية ىذهِ  ادلعصوم يقول حينما يعين اجلري، بلسان جاءت واألحاديث الر وايات
ا ادلؤمنٌن أمًن ح ليست ىذه ال،: يقول الطباطبائي  باب من يعين اجلري باب من اجلري، باب من ىي وإظلَّ

ِأقول - !ادلؤمنٌن أمًن ح ىي حقيقةً  وليست ادلصداق، بابِ  من أو ادلثال، ِرواياتٌِِالمعانيِىذهِوفي:
ا ادلؤمنٌن، أمًن ليس احلقيقي معناه ادلستقيم الص راط: يقول ىنا أخرى بعبارة - ُأَخر  ادلؤمنٌن أمًن وإظلَّ

 ىذا شئت، ما َعرب   التطبيقات، من تطبيق أو األمثلة، من مثال أو ادلستقيم، الص راط مصاديق من ِمصداق
 ادلؤمنٌن أمًن زيارات راجعوا األمًن، لزياراتِ  واضح وِخَلف صريح كذبٌ  ىذا ووا اجلري، تفسًنُ  ىو

 الَكري الُقرآن طول على ادلستقيم الص راطُ  وحقيقّي، مباشرٌ  خطابٌ  ادلستقيم بالص راط اخِلطابَ  أنَّ  ستجدون
 أيّ  ادلستقيم، للص راط آخر معىنً  أُعطي وإذا حقيقًة، علي   ىو البيت أىل روايات ِبسبِ  آخره إىل أوَّلوِ  من

 قد تشبيهّياً، يكون وقد استعاريّاً، يكون وقد رلازيّاً، يكون قد ثانوّي، معىنً  ىو ادلعىن فذلك ادلعاين من معىنً 
 السي د أنف برغم علي   علي   علي   علي   ىو ادلستقيم للص راط احلقيقي ادلعىن ألنَّ  يكون، وقد يكون

 ُكل   أنوف وبرغمِ  الطباطبائي السي د رأي نفس إىل يذىبون الَّذين مراجعنا مجيع أنفِ  وبرغم الطباطبائي
 ..!! الرأي ىذا على تُوافقُ  الَّيت العلمية احلوزاتِ 
 وإذا احلقيقّي، ادلعىن ىو ىذا آخر، معىنً  يوجد وال ... علي   علي   علي   علي   علي   :ىو ادلستقيم الص راط
 حَتت تدخلُ  ثانوية معانٍ  فتلك ادلستقيم للص راط آخر معىنً  عن تتحدَّث وأحاديث روايات ىناك كانت
 الَّذي االصطَلح ىذا ِبسب اجَلري أو ادلصداق، أو التشبيو، أو الكناية، أو اجملاز، أو االستعارة، عنوان
 لنا َفسَّرت الَّيت الر وايات ح كذلك غَلري األمر وىذا العناوين، من عنوان أي حَتت ىنا، الطباطبائي وضعوُ 
 بأمثلة، وسآتيكم وعلماُؤنا مراجُعنا عنها وأغمضوا الزَّىراء ح الَكري الكتاب آيات من الكثًن بل العديد

اً  ُمهمَّة أمثلة  الزَّىراء ُضرِبت فمثلما! الُعَمريّة؟ بالطريقةِ  القرآن يُفس رون حينما الزَّىراء ظلموا كيف ِجدَّ
 الُعَمريّ  السَّوط كان إذا أَلماً، أكثرُ  ىذا أَلماً، أكثرُ  وىذا الُعمريّ  بادلنهج مراجُعنا ضرهبا الُعَمرِّي، بالسوط

 الوريد إىل الوريدِ  من الزَّىراء ذِبوا لقد فواِ  ادلؤمنٌن، أمًن يقول كما الدملج كمثل أثراً  الزَّىراء َعُضد ح ترك
 ..!! البيت أىل أعداءَ  فيها اتبعوا الَّيت اخلاطئة، ادلنهجيةِ  هبذهِ  ومرَّات وَمرَّات ومرَّات مرَّات
 إنْ  - الجريِقَبيلِمنِاألخبارِوىذهُِِِأخرِرواياتٌِِالمعانيِىذهِِِوفي:ِأقول - الطباطبائي؟ يقول فماذا
ا مثااًل، كان ادلستقيم الص راطُ  ادلستقيم، الص راط عن ليس ىنا أحتدَّث أنا الزَّىراء، ح أو علي   ح كان  وإظلَّ

ِاألخبارِوىذهُِِِأخرِرواياتٌِِالمعانيِىذهِِِوفي:ِأقول - الُقرآن لتفسًن قواعد يضع ىنا الطباطبائي السي د
ِاصطالحٌِِالكتابِىذاِفيِنستعملوُِِماِوكثيراًِِالجريِأنَِِّواعلمِلآليةِالمصداقِوَعدِِِّالجريِقبيلِمن

:ِقالِيسارِابنِالُفضيلِعنِالعيَّاشيِتفسيرِففيِالسَّالم،ِعليهمِالبيتِِِأىلِأِئمَّةِقولِمنِمأخوذ
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َِحْرفٌِِِفيَهاَِوَماَِوَبْطنَِظْهرٌَِِوَلَهاِِإلَِِّآيَةٌِِالُقرآنِِِِفيَِما:ِالرِّوايةِىذهِعنِالسَّالمِعليوَِِِجعفرٍِِأبَاِسأَلتُِ
 ظهرٌ  الر واية ىذهِ  ح بقولوِ  ادلعصوم يعين ماذا أي -ِِبُقوِلِو؟ِيَ ْعِنيَِماَِمطََلعِأوُِمطََّلعَِحدِ َِوِلُكلَِِِّحدَِِّوَلوُِِِإلَِّ

ِقَال - وبطن؟  إىل الشَّيء إرجاعُ  ىو احلقيقة، ىو التأويل حقيقتُو، بطنوُ  - تَأِويُلوَِوَبْطُنوُِِتَ ْنزِيُلوَِظْهُرهُِ:
( تأويل) عبارة أصَلً  ثانوي، معىنً  ىو التأويلي ادلعىن بأنّ  الش يعيّ  الوسطِ  ح الش ائعة ادلعاين ال أوَّليَّتِو،

 البيت أىل أعداء من بو جيء فهذا الشَّائع ادلعىن ىذا أمَّا األوَّل، ادلعىن إىل أرجعَ  أي أوَّل من مأخوذة
َِكَماَِيْجِريِبَعدَِيُكنِلَ مَِماَِوِمنوَُِِمَضىَِماِِمنوُِِتَأِويُلوَِوَبْطُنوُِِتَ ْنزِيُلوَُِِظْهُرهُِ:ِقَال - :الُقرآن حقائقِ  لطمسِ 
 .َوَقعَِشيءٌِِِمنوَُِِجاءُِكلََّماَِوالَقَمرِالشَّمسَُِِيجري

 َوَضع ىو - الُقرآنيةِاآلياتِتطبيقِفيِوالرِّواياتُِ - 20 صفحة ح الطباطبائي السي د يقول أنْ  إىل
اً، عميق معناىا يقول، كما معناىا ليست ىذه الر واية واحلال قاعدة،  وعلى سطحياً  فهماً  فهمها لقد جدَّ
 يُدرك وأنَّوُ  العالية وادلنازل العرفان لوُ  يُدََّعى الطباطبائي السي د أنَّ  َمعَ  الر وايات، فهم ح الشَّافعي طريقة

 فلسفُتو ذىبت وأين ِعرفانُو؟ ذىب أين أدري ال! الَكشف وصاحبُ  واحلكيم الفيلسوف ىو وأنّو احلقائق
 من شئت ما وقلْ  ومعايناتوُ  وُمشاىداتوُ  ُمكاشفاتوُ  وأين عليها؟ اطّلع الَّيت احلقائق ذىبت وأين وحكمُتو؟

 للفهم وفقاً  ساذجٍ  سطحي   بفهمٍ  َفِهمها الَّيت الر وايةِ  َفهمِ  من ىذا ُكل   أين! عنو؟ يُنَقل الَّذي الطويل الكَلم
 ىذه معرفةِ  من والبُدَّ  بادلصطلحات، شحنت قد الر واية أنَّ  مع! الكَلم؟ لظواىر والُعرحّ  البدويّ 

 وبطن، ظهرٍ  عن حتدَّثت الر واية الكري، الكتاب آياتِ  ومن ُأَخر رواياتٍ  ومن الر وايةِ  نفس من ادلصطلحات
 وحتدَّثت، وحتدَّثت، وتأويل، تنزيل عن وحتدَّثت ُمطََّلع، أو َمْطَلع عن وحتدَّثت وَحد ، حرفٍ  عن وحتدَّثت

 اذلشيمَ  الر ياحُ  َتذروا كما َذرواً  ُتذَرى ىكذا أمَّا وتدقيق، ومعرفةٍ  وبيانٍ  شرحٍ  إىل ِباجة مصطلحات وىذه
  .والعرتة الكتاب منهجِ  عن بعيدٌ  كَلمٌ  الكَلمُ  فهذا

 األجزاء ُكلَّ  عليو وأسَّس الطباطبائي السي د فيوِ  وقع الَّذي الكبًن االشتباه ىذا: النَّتيجة ىي؟ ما النتيجة
 ىذا على بُِنيت العشرون األجزاء ،20 صفحة ح التفسًن ُمقد مة ح األوَّل اجلزء ح نتحدَّث ضلنُ  العشرين،

ِأوِعليهمِالُقرآنيةِِِاآلياتِتطبيقِفيِوالرِّواياتُِ - يقول؟ ماذا البيت، أىلِ  عن ادلنحرف اخلاطئ ادلنهج
 على الَّذين الُعلماء عند ومن عنده من عنده، من ادلصطلح ىذا ىو - الجريِرواياتِأعنيِأعدائهمِعلى
 ىو وفعَلً  َكثًنة، أعدائهم وح األِئمَّةِ  ح الُقرآن تفسًن ح الر وايات - المختلفةِاألبوابِِِفيِكثيرةٌِ - ذوقوِ 

 األِئمَّة األِئمَّة، من بتفسًنٍ  ليس ىذا يعين جري، روايات ُيسّميها كما الر وايات ىذه يقول لكنَّوُ  ىكذا،
 ذهى ال،: يقولون ادلراجع وجناب الطباطبائي السي د وجناب ىي وىكذا معناىا وىذا نَزلت ىكذا يقولون

ِبعدِونحنُِ - ادلئات يعين ال ِمئٌن - ال ِمِئينِتبلغُِِوربَّماِالمختلفةِاألبوابِِِفيِكثيرةٌِ - !تطبيقات رلّرد
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 تريد مباذا - الِكتابِفيِالغرضِِِعنِلخروجهاِالرِّوائيةِاألبحاثِفيِأكثرىاِِإيرادِنَتركُِِالعامِالتَّنبيوِىذا
 من غليبو اللي وباخلرط عنده من اللي باخلرط يعين] البيت؟ أىل ِبديثِ  القرآن تُفس ر مل إذا الُقرآن تُفس ر أنْ 

 َسي دنا يا الُقرآن تُفس ر أنْ  تُريد فبماذا الُقرآن لتفسًن البيت أىل أحاديث تُورد مل أنت إذا[! ادلخالفٌن ُكتب
 الَّذي[ النَّواصب من وباخلرط الكرام مراجعنا جناب من وباخلرط الكري جنابك من باخلرط] الطباطبائي؟

 بالسي دةِ  يرتبط فيما قليل قبل قرأناه الَّذي[ اخلرط اخلرط،] ىذا مصاديق أوضح ومن الِكتاب؟ بوِ  َشحنتَ 
ِونحنُِ - ا رسول مسَّاىا كما عليها وسَلموُ  اِ  صلواتُ  بالزَّىراء الكربى، مبري الكربى، وبالصديقةِ  مري
ِماِإلَِِّالكتابِفيِالَغرضِِِعنِلخروجهاِالرِّوائيَّةِاألبحاثِفيِأكثرِىاِإيرادِنَتُركِالعامِالتَّنبيوِىذاِبَعد

 َيذكر لن الكتاب ىذا إنَّ  الش يعّي، أي ها القارئ أي ها تذكَّر يعين - فلُيتذكَّرِالبحثِفيِغرضٌِِبهاِتعلَّق
ا البيت أىل أحاديث  روايات ذَكر حٌن مري السي دة قضيَّة ح فعل كما االختيارات، ِبسب ىكذا وإظلَّ

 من اجلنَّة أىل ِنساء َسي دةُ  ىي فاطمة أنَّ  من عليكم قرأهُتا الَّيت الر واية ىذهِ  إىل مثَلً  أشار وما ادلخالفٌن،
ا ومن واآلخرين، األوَّلٌن ا ومن الكربى، مري ىي أهنَّ  ىذه عاَلِمها، نساءِ  سي دةُ  ومريُ  العاَلمٌن نساء َسي دةُ  أهنَّ

 روايات لنا وذكر ادلخالفٌن من روايات لنا ذكر وإظّلا ذكَرىا، ما األَِئمَّة وعن النَّبّ  عن وردت اليت الر وايات
 الَّذي ادلنهج عكس ىو بالضَّبط وىذا ادلخالفٌن، حديثِ  مع مضموهِنا ح تتناسب اليت الش يعيَّة الُكتب من

  .أمجعٌن عليهم وسَلموُ  اِ  صلواتُ  البيت أىل يُريدهُ 
 بأنَّ  تعرفوا كي جزء، آخر ىو وىذا األوَّل، اجلزء عن نتحدَّث اآلن ضلنُ  العشرين، اجلزء من ثالٍ مب آتيكم

 ما مُجلة من الت ٌن، ُسورة ح الُعشرون، اجلُزء ىو ىذا الكتاب، آخر إىل موجودة الضالَّة ادلنحرفة ادلنهجيَّة ىذه
 ا صلواتُ  عنهم وردت روايات إىل ُيشًن ،(روائي ِبثٌ : )عنوان حتت ،224 صفحة ح مذكوراً  جاء

ِيخلوِولِالنَّبيِعنِآبائوِعنِجعفرِابنِموسىِعنِالرِّواياتِبعضِفيِالمعنىِىذاِوردِوقد - عليهم
 ُيضًنك وماذا - َوالُحَسينِالَحَسنُِِوالزَّيتونِالتِّينِأنَِّ - الر وايات ىذه بعض ح - بعضهاِوفيِشيٍء،ِمن
 ما! ُيضًنك؟ الَّذي فما واحُلَسٌن احَلَسنِ  عن قُرآنوِ  ح ادلصطلحات ىذه يستعمل ا الطباطبائي؟ السي دُ  أي ها

 ىي فهذهِ  يقولونو، أيضاً  الكثًنون فقط، الطباطبائي السي د يقولوُ  ال الكَلم ىذا! مراجَعنا؟ يا ُيضًنكم الَّذي
! الصَّدر باقر زُلَمَّد السي د منهجيَّةُ  ىي وىذه! اخلوئي السي دُ  منهجيَّةُ  ىي وىذه! الطباطبائي السي د منهجيَّةُ 

 ! واألموات األحياء مجيعاً  الباقٌن منهجيَّةُ  ىي وىذه
 - النَّبيِِّاألمينِوالبلدِعليِ  - سنٌن طور - والطُّورِوالُحَسينِالَحَسنِوالزَّيتونِالتِّينِأنَِِّبعضهاِوفي
ِِمنَِولَيسَِ - :يقول الطباطبائي؟ السي د جناب عليها يُعل ق فماذا األِئمَّة، عن َوَردت روايات ىذه يقول

 يتعّلق الُقرآن معاين بيان ح األِئمَّة كَلم كان إذا ىذا ىو ما إذا بتفسًن، ىو ما ىذا - شيءِفيِالتَّفسيرِِ
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 الُقرآن؟ تعرف أنت ىل الطباطبائي، سي دنا يا أدري - شيءِفيِالتَّفسيرِمنِوليس - قُرآهنم؟ والقرآن هبم
 وآلِ  زُلَمَّدٍ  على نَ َزل الُقرآن العرفانّية؟ ادلدرسة على نزل ىل أساتذِتك؟ على نزل ىل عليك؟ نَ َزل الُقرآن ىل

 العظيم، العارفُ  اجلليل السي د أي ها يا أدراك فَمن معناىا، ىو ىذا اآليات ىذه بأنّ  يقولون كانوا فإذا زُلَمَّد،
 شيء؟ ح التفسًن من ليست ادلعصومٌن عن الكلمات ىذه بأنَّ  لك قال َمن واليقٌن، الكشفِ  صاحبَ  يا

 هِبذه فجاء اجَلري، تفسًنِ  بقاعدةِ  مسَّاىا قاعدةً  َوَضع ألنَّوُ  الكَلم؟ هبذا جئت أين من ىذا؟ لك قال من
 ذىب األغا جناب القاعدة؟ هبذهِ  جاء أين من! شيء ح التفسًن من ليس ىذا فيكون ىنا، فطبَّقها القاعدة

 فهمها أسلوب؟ بأيّ  َفهمها كيف ادلعىن، ىذا منها واستخرج خاطئ، بشكلٍ  وَفهمها الر وايات من روايةٍ  إىل
 وعن البيت أىل منطقِ  عن وبعيداً  البدوّي، الُعرحّ  الظهور على اعتماداً  النصوص، فهم ح الشَّافعيَّة بالطريقةِ 

 لنا سُتخرِجُ  ادلنهجّية؟ ىذه لنا سُتخرِجُ  ماذا قطعاً  ة،ُعَمريَّ  ح ُعَمريَّةٍ  ح ُعَمريةٌ  منهجيَّةٌ  وىذه التفسًن، قواعد
 يا لكم ىنيئاً  ..!!شيء ح التَّفسًنِ  من ليس واحُلَسٌن احَلَسن علا والزَّيتون التٌَّن بأنّ  البيت أىلُ  يقولوُ  ما أنَّ 

 إذا واآلخرة، الدنيا ح عنكم ا وأبعدين بعلمائكم، لكم وىنيئاً  مبراجعكم، لكم وىنيئاً  بتفاسًنكم، شيعة
  .ذلك يُريدون ال الكرام وادلراجعُ  الُعلماءُ  فيأت فيهم زُلَمَّد آل يُفس ره الُقرآن كان
  التفسًن؟ ىذا عن األجَلءُ  العلماءُ  لكم يقولُ  ماذا
مةُ ) الكتاب ىذا اتية سًنتوِ  من مَلمح الطباطبائي العَلَّ  احليدري، كمال للسي د دلن؟( العلمي ومنهجوِ  الذَّ

 للطباعةِ  اذلُدى مؤسَّسة احليدري، كمال السي د الد يين ادلرجعُ : مكتوب الغَلف على ىنا الد يين ادلرجعُ 
 كَلم ح جاء فماذا ُمغنيو، جواد زُلَمَّد الشَّيخ عن كَلماً  نَ َقل ميَلدي، 5003 بًنوت، لبنان والنشر،
 كتاب ح ظهرت الَّيت القرآن تفسًن زلاولة زلاولة؟ أي ااولة، ىذه عن يتحدَّث ُمغنيو؟ جواد زُلَمَّد الشَّيخ
 التفسًن ىذا أنّ  يعين - َمرماىاِفيِالهدفِأصاَبتِالمحاولةِىذهِِ -:يقول الطباطبائي، للسي د ادليزان
ِأفضلِعلىِوضعهاِمنِالمطلوبِالغرضِوأدَّتِمرماىاِفيِالهدفِأصابت - ودقيقٌ  كاملٌ  تفسًنٌ 
 أيضاً  ىو مغنيو جواد زُلَمَّد الشَّيخ أيضاً  ىو! التفسًن كهذا تفسًن يوجد ال يعين - وأكملهاِوأتمَّهاِهالوجِو

: ادليزان تفسًن عن سيقول ىكذا فهو ُمغنيو جواد زُلَمَّد الشَّيخ سألنا فإذا الكاشف، تفسًنهُ  تفسًن، صاحب
 .وأكمِلها وأت م ها الوجوه أفضل على وضعو من ادلطلوب الغرض وأدَّى بالضَّبط، مرماه، ح اذلدف أصاب
ِلمِالمبادرةِىذه - ادليزان تفسًن يعين - المبادرةَِىذهِِ - يقول يقول؟ ماذا احليدري كمال  سي د ونفس
 يعرفوا مل الش يعة وأنَّ  الُفضَلء وأنَّ  الُعلماء أنَّ  يعين - الُقرآنيِالفكرِساحةِفيِبعدِالطبيعيِموقَعهاِتأُخذ
 منو فأنا منو قرأتُ  ما عليكم قرأتُ  الَّذي السََّفوِ  وهبذا السَّخافةِ  هبذهِ  التَّفسًن كان إذا واِ  اآلن، حلد   قدَرىا
 ُيضًنين وال براحتهم سخيفاً، كَلمي يعتربون ىم براحتهم، ىم سخيفاً، كَلمي سيعتربون قطعاً  بريء،
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 ما إىل انظروا أنتم ولكن يقولون، كما بدقَّة ودقَّة بواحدة، واحدة سخيفاً، كَلَمهم أعتربُ  أيضاً  وأنا ذلك،
 .قُلتُ  ما إىل وانظروا يقولون

 ادلنطق ادلنطقٌن ميزانُ  ميزان؟ أيّ  ادليزان، استعمال على أذىانكم َمر نوا: لكم أقول وأنا الربنامج بداية من
ا الشَّيطايّن، وادلنطق الرَّمحاينّ   وىؤالء الطباطبائي ومنطقُ  بذلك، أعلمُ  ال وأنا شيطانيَّاً  منطقاً  منطقي كان رمبَّ
 وأنا التفسًن، ؽلدحون اجلميع طبعاً  الرمحايّن، ادلنطق ىو تفسًنَهُ  ؽلدحون الَّذين وادلراجع الكبار العلماء
، الوسط وح العلمي الوسط ح شاذّ  شخصٌ  أنا يقولون، كما للشَّيطان والشَّاذ شاذ، َشخصٌ   شاذٌ  الش يعي 

 أىلِ  حديثَ  يعتمدُ  والَّذي البيت، أىلِ  حديثَ  أعتمدُ  ألنَّين شاذٌ  تفكًني، طريقةِ  وح طرحي طريقةِ  ح
 ابن ومنطقُ  الغزّايّل، ومنطقُ  الشَّافعّي، ومنطقُ  الطَّربّي، منطقُ  ىو الرمحاينّ  ادلنطق ألنَّ  للشَّيطان، يكون البيت
 ..!!شيطاين   منطقٌ  فهو البيت أىل حديثُ  أمَّا!! ا عن ينطقون الَّذين ىم ىؤالء ُقطب، سي د منطقُ  عريّب،
ِالِفكرِساحةِفيِبعدِالطبيعيِموِقعهاِتأخذِلمِالمبادرةِىذهِِ -:يقول احليدرّي؟ السي دُ  يقول فماذا

 ىذا لكن العلمي، االىتمام برغم أي - حولهاِوالتفاِفهمِبها،ِالُعلماءِِِمنِثُ لَّةٍِِاحتفاءِبرغمِالُقرآني
  .الطبيعيّ  موقَعوُ  يأخذ مل التفسًن

 السي د تَلمذة أبرز من وىو مطهَّري ُمرتضى الشَّيخ عن احليدري السي د لنا ينقل ،020 صفحة ح
 عليو ؽلرّ  أنْ  إىل ػلتاج الطباطبائي السي د تفسًن أنَّ  من ادلضمون، ىذا ينقل عنو؟ ينقل فماذا الطباطبائي،

 0333 سنة اغِتيل ُمطهَّري ُمرتضى الشيخ التفسًن، ىذا أعليَّةَ  يكتشفوا أن النَّاس يستطيع حّتَّ  عام مئة
 بداية من اآلن إىل يعين سنة مئة مرور إىل ػلتاج التَّفسًن: يقول وىو اإلسَلمية، الثورة بداية ح للهجرة،
 التفسًن خروج بدايات من يقصد كان إذا زمانّية، فرتة إىل ِباجة ضَلنُ  سنة، مئةُ  تكتمل مل اآلن إىل التفسًن

 حّتَّ  طويلة زمانية فرتة إىل ضلتاج فنحن متأّخراً، واكتمل والستينات، اخلمسينات بٌن ما خرج فالتفسًن
 وأهّنا وخدغلة وآسية َمري بعد من تأت فاطمة أنَّ  إىل وصلنا اآلن ضلنُ  وإذا التفسًن، ىذا أعليَّة نستكشف

 ىذه إىل وصلنا ضَلنُ  اآلن ألنَّنا! أساساً  ذلا وجودَ  ال فاطمة تصبح سنة مئة بعد ا شاء إنْ  مرتبة، األقلّ  ىي
 ا رسول أعداء خانةِ  ح حّّت  تصبح رمّبا أو أساساً، ذلا وجودَ  ال ففاطمة سنة ادلئة َكُملت وإذا النتيجة،

 ! وسلَّم وآلوِ  عليو ا صّلى
 السي د ُكُتب بل التفسًن فقط ليس عام مئة إىل ِباجة التفسًن يقول ادلطهَّري مرتضى الشيخ فهذا

ِتحتاجِبحيثِعميقةِومعرفّيةِعلمّيةَِمَدياتِالطباطبائيِالسيِّدِلمؤلَّفاتِأنَِّ -:يقول مجيعها، الطباطبائي
 شيخ يا مطهَّري مرتضى للشيخ أقول أنا - عليهاِعامِمئةِمرورِمراميهاِوبلوغِواكتشافهاِتقصِّيهاِعمليةُِ

 بالفلسفة كثًناً  واىتمَّ  كثًناً  ألَّف أنْ  على َنِدم لقد: ىكذا عنو ينقلون خواص و الطباطبائي الشَّيخ ُمطهَّري
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 والعيَّاشي، الُقم ي تفسًن إىل أشار ُعمرهِ  أيَّام آخرِ  ح التفاسًن أفضل عن سألوه وحٌن ذلك، ح ُكتبوِ  وأكثرُ 
ا ادليزان، تفسًن ح كثًناً  عليهما ػلمل اللَّذان التفسًنان وعلا  من مرَّ  فيما الكَلم ىذا عليكم قرأتُ  ورمبَّ

 - التَّفسيرِىذاِأنَِِّالدِّعاءِيمكنني - :يقول ادلطهَّري مرتضى الشَّيخ يقول ماذا الربنامج، ىذا حلقات
ِلكمِاستعراضهاِمجالِيسعِلَِخاصَّةِجهاتٍِِمنِالتَّفسيرِىذاِأنَِِّاِلدِّعاءِيُمكنني - ادليزان تفسًن أي

[ اخلنب] ىو ىذا - اآلنِحتَّىِاإلسالمِصدرُِمنذِوالُسنَّةِالشِّيعةِِِبينُِكِتبِتفسيرٍِِأفضلُِِىوِاآلن
 مل لو واِ  - ُكِتبِتفسيرٍِِأفضلُِ - هبذا يعتقدُ  الرَُّجل يكون وقد ادلبالغات، ىي وىذه نعرفو الَّذي العلمائيّ 

ِىو - :يقول والشيخ والش يعة، الُسنَّةِ  بٌن تفسًنٍ  أسوأَ  لكان لفاطمة اإلساءةُ  ىذه إالَّ  التفسًن ىذ ح يكن
 !!اآلنِحتَّىِاإلسالمِصدرُِمنذُِِوالُسنَّةِالشِّيعةِِِبينُِكِتبِتفسيرٍِِأفضلُِ
 العرفانّية ادلدرسة أعَلم ومن يُرزق حي   وىو الطباطبائي السي د تَلمذة من أيضاً  آملي جوادي الشَّيخ

ِفيِالطبيعيِموقعوُِِيأخذِحتَّىِعليوِِِسنةِمئتيِمرورِإلىِبحاجةٍِِالطباطبائيِتفسيرُِ -:يقول ادلعاصرة،
 وجوادي!! سنة مئة ُمدَّة يُعطي ُمطهَّري مرتضى! عليّن؟ مزاد ىو ىل أدري ال أنا - الُقرآنيةِالمعرفةِحركة
ِتأُخذِلمِال ُمبادرةِىذهِِ -:فقال مفتوحة القضيَّة جعل احليدري كمال والسي د!! سنة مئيت ُمدَّة يعطي آملي

 .آملي جوادي الشيخ تَلمذة من ىو احليدري كمال السي د أنّ  باعتبار - بعدِالطَّبيعيِموقَعها
 جعل احليدري كمال والسي د!! سنة مئيت أعطى آملي وجوادي!! سنة مئة أعطى مطهري مرتضى فالشيخ
ِلقد -:فقال كاملة، القضيَّة جعل فقد مغنيو جواد زلّمد الشيخ وأّما!! مّت إىل ندري ال مفتوحة القضيَّة
 .وأكمِلوِوأَتم ّوِِِالوجودِأفضلِعلىِوضعوِِِمنِالمطلوبِالغرضِوأدَّىِمرماهِفيِالهدفِأصاب

 فضلَ  يقُضم أنَّوُ  كيف بأمثلة وسآتيكم! ادليزان؟ تفسًن حول مسعتم الَّذي مسعتم أنْ  بعد تقولون ماذا أنتم
 يشرتكون ادلراجع وبقيَّةُ  الُعلماء بقيَّةُ  َقضماً،كذلك يقِضُمها بفاطمة، اخلاصَّة الُقرآنية اآليات أىم   من فاطمة،

، مرجعٍ  ُكل   وجو ا سوَّد .هبا وسآتيكم تفاسًنىم ح القضيَّة ىذه ح ، وفقيوٍ  شيعّي، وعال ِمٍ  شيعي   ِشيعي 
، وُمفس رٍ  ، وَخطيبٍ  شيعي   من ينتقصون كانوا إذا ىؤالءِ  ُكل   ُوجوهَ  ا سوَّد ،..شيعيَّةٍ  وفضائيَّةٍ  شيعي 
نيا ح وجوَىهم ا سوَّد فاطمة،  ..!!واآلخرة الد 

مة سي دنا َتفسًن من تقدَّم شلَّا  إليها؟ وصلنا اليت اخلَلصة ىي ما الشَّريف، سره قدس الطباطبائي العَلَّ
 ح الُعَمريّ  للمنهج وفقاً  الُقرآين النَّص   ِبسب فاطمة، وليست العاَلمٌن ِنساء سي دةُ  مري الُقرآن ِبسب
 عليو ا صلَّى ا رسول على مكذوبٍ  ِبديثٍ  جاءنا فقد للر وايات ووفقاً  العرتة، عن الُقرآن بعزل التفسًن

 العاَلمٌن نساء سي دة أنَّ  من ا رسول على وافرتاءاً  ا رسول على كذباً  الر ويات مجلة من جعلو وثبَّتُو، وآلو
 الُقرآن ِبسبِ  طُرَّاً  العاَلمٌن لنساءِ  سي دةً  ليست فاطمة أنَّ  فثَبت فاطمة، ُثَّ  خدغلة ُثَّ  آسية ُثَّ  أوَّالً  مري
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ء، الُعلماءُ  وطبَّل .إليها وصلنا الَّيت النَّتيجة ىي ىذه األحاديث، وِبسب  والَعارف ال ُمطهَّري، الشَّهيد األجَلَّ
 زُلَمَّد والشَّيخ احليدري، كمال السي د ادلعاصر الد يين وادلرجع آملي، جوادي الشَّيخ الفقيو الكبًن والعال ِم

اً، طويلة طويلة طويلة والقائمةُ  مغنيو، جواد ! فضلوُ  يُعَرف مل اآلن إىل التَّفسًن ىذا وأنَّ  ومديحٌ  تطبيلٌ  جدَّ
 !فاطمة من ينتقصُ  تفسًنٌ  وىو

 أنَّوُ  ح عليو وسَلموُ  اِ  صلواتُ  علي   من ينتقص الَّذي ُقطب سي د وتفسًن التَّفسًن ىذا بٌن الفارق ما
 الش يعيّ  الوسط ح شيعي   وىذا تفسًنِه، ح علي   من ينتقصُ  النَّاصبّ  الوسط ح ناصب   ذلك اخلمر؟ يشربُ 

 بأكاذيب ويأتينا الزَّىراءِ  من ينتقصُ  فاضل مرجعٌ  كبًن، عال ِمٌ  األصولّية، ادلدرسة ومن العرفانّيةِ  ادلدرسة من
 أنت أمَّا باألكاذيب، فيأت قطب سي د ناصب   ذلك أشد، أنكى وىذا الّزىراء هبا ينتقصُ  ا رسول على
 وتُفس ر فاطمة ِمن وتنتقص ا رسولِ  على باألكاذيبِ  تأت شيعي ، ُمفس رٌ  شيعي ، مرجعٌ  شيعي ، عال ِمٌ 

 وال الطريقة، هبذهِ  الُعَمريّ  التَّفسًن وقواعد األصول علم قواعد ِبسبِ  العمرّي، ادلنهج ِبسب الُقرآنّية اآليات
 الطباطبائي السي د َأِصف أنْ  أُريد ال أنا ِمصداق، ىو وىذا أنكى؟ أي هما والعرتة، النَّبّ  حديث إىل تذىب

 حٌن الِفكرة لنا يُقر ب ادلثال ىذا ولكن يزيد، جيش من الش يعة ُضعفاء على أضر   ىم الَّذين أولئك من بأنَّوُ 
 عند التَّقليد مراجع ِمن أنَّ  ِمن الشَّريف تفسًنهِ  ح العسكري   إماُمنا ذكرىا الَّيت الر واية ح الصَّادق اإلمام قال

ِِعندَِِِبهاِفَ َيَتوجَُّهونِالصَِّحيَحةُِعُلوِمَناِبَعضَِِيَ تَ َعلَُّمونُِنصَّابَِقومٌِ - ىناك الش يعة فقهاء من الش يعة
َهاِبُ َراءٌَِِنحنُِِالَّتيَِعَليَناِاأَلَكاِذيبِِِِمنَِأْضَعاِفوَِِِوأْضَعافََِِأْضَعاَفوَُِِذِلكِِإَلىُِيِضيُفونِثُمَِِِّشيَعِتنا َِفيقَبلوُِِِمن ْ

م ىؤالء يصف اإلمام - وأضلُّوىمَِفَضلُّواُِعُلوِمناِمنِأَنَّوَِعلىِِشيَعِتناِِمنِال ُمَسلُِّمون َِعَلىَِأَضرَِّ - بأهنَّ
 وىذا ادليزان، تفسًنِ  ح ادلوجود ادلنطق ىذا - َوَأْصَحاِبوِالُحَسينَِعلىِيَزِيدَِجيشِِمنِالشِّيعةُِضَعَفاءِِ
 الشَّيخ وعند ُمطهَّري، الشَّيخ وعند ُمغنيو، جواد زلمَّد الشيخ عند الُعلماء، ىؤالء عند ادلوجود ادلنطق

 الش يعيَّة السَّاحةِ  ح األكثر ىم ُهميُوافقون َ  والَّذين يوافقهم، ومن احليدري، كمال السي د وعند آملي، جوادي
  .وعلمائِنا مراجعنا من
 يل شأنَ  وال األشخاص، على أقصد ال الر واية؟ ىذه عليو تنطبق ىل شيطاين ؟ أم رمحاين   منطقٌ  ادلنطقُ  ىذا

 تنطبقُ  وا الر واية؟ ىذه عليو تنطبق أال ادلنطق ىذا ولكن األشخاص، أحاكم حّتَّ  أنا من باألشخاص،
 عن لنبحث الفكرة؟ هبذه جاءنا أين من! ؟..الفكرة هبذهِ  الطباطبائي السي دُ  جاءنا أين من .الر واية ىذه عليو

 ىو من النَّاسِ  من ىناك أليس أصنع؟ ماذا! أخي يا الُفُضول أنت؟ شأُنك وما يل قائلٌ  يقول قد أصلها،
 ماذا كذلك أنا حلوٌح، جلوجٌ  فضويل   القضيَّة، يرتك ما ىذا فضويلّ  ُفَلن: يقولون فضويّل، رجلٌ  أنا فضويل ،

 ىو ويا النَّغل ىو يا يعرف الزم القضيَّة يرتك ما ىذا:  ولونگي ] حلوح، جلوجٌ  فضويلّ  رجل أنا لنفسي، أصنعُ 
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 برنامج القضيَّة، ذلذهِ  سُلصَّص الربنامج وىذا[..!! ابوه ىو ويا النَّغل ىو يا أعرف أريد كذلك أنا! أبوه
 ىو ويا النَّغل ىو يا] نعرف نريد ىذا، ىو والعرتة الكتاب ملفّ  أصَلً  البداية، من سُلصَّص النَّاطق الكتاب

مة نعرف أنْ  نريد اآلِخر، من ضلن ،[ىذي عراقية  ةچحس ..!! أبوه  الفيلسوف العارف الطباطبائي العَلَّ
 ىذا معي، تعالوا !هبا؟ جاء أين من لنا أوجَدىا الَّيت القذارة ىذه ،[ اعةگالطر ىاي لنا جاب منٌن] احلكيم

 على ا وصلواتُ  ُمؤل ِفو، على اِ  وصلواتُ  الكتاب، ىذا على ا صلواتُ  ،(ادلكية الفتوحات) ىي
 يذوبون إهّنم الكتاب، ىذا مع يتعاملون كيف أدري ال الَّذين عرفائِنا على ا وصلواتُ  العرفانية، ادلدرسة

 عن فيها نتحدَّثُ  احلَلقات من رلموعة إىل ِباجة ضَلنُ ! ادلكّية الفتوحات مع ورومانسيةً  وشوقاً، ُحبَّاً،
 !! ادلكية الفتوحاتِ  ظَللِ  ح الش يعيَّة العرفانّية ادلدرسةِ  ح الرومانسّية الرؤى وعن الورديّة األحَلم

 السَّابع اجلزء ىو اجلزء ىذا ميَلدي، 5002 األوىل الطبعة وىذه بًنوت، صادر، دار ادلكية، الُفتوحات
 األوحد، القطبُ  أنا، ولست ُيسم ونو ىكذا ىم األولياء، خامتةُ  األكرب، الشَّيخُ  عريب، ابن ،534 صفحة

 ماذا ادلقامات، ح السادس الفصل السَّابع اجلُزء من ،534 صفحة ح عريب، ابن الدين زليي عريب، ابن
 كما أقرأ - وسّلمِعليوِاهللِصلَّىِقالِونقُصو،ِالَعبدَِِِكمالُِِفيهاِيكونُِِمراتبِكلُّهاِوىذهِِ - يقول؟

 ىذا يقول ماذا ،﴾الْأَبْخَسُ﴿ ىو؟ من ﴾شَبًِئَهَ إِىَّ: ﴿يقول والُقرآن البرتاء، الصََّلة ويصل ي أبرت فهو جاء،
ِالعبدِِِكمالُِِفيهاِيكونِمراتبِكلُّهاِوىذهِِ -:534 صفحة ح يقول ماذا عريب ابن ىذا األبرت؟ ابنُ  األبرت

 على لعنةُ  أال وكذب، افرتاء ىذا ا، رسول على أيضاً  افرتاء ىذا ىو - وسلَّمِعليوِاهللِصلَّىِقالِونقُصو،
ِالرِّجالِِِمنَِكُمل:ِوسلَّمِعليوِِِاهللِصلَّىِقال - وكذب افرتاء ىذا ا، رسول على كاذبٍ  ُكل   على ا

 من الكاملتان ىاتان فقط - ِفرعونِامرأةُِِوآسيةِِعمرانِبنتُِِمريمِإلَِِّالنِّساءِمنِيكُملِولمِكثيرون
ِمنَِكُمل - ا رسول على كاِذبٍ  ُكل   على اِ  لعنة أال القول، هبذا يقول من على اِ  لعنةُ  أال!! الن ساء

ِعداِماِشخصٍُِِكلُِّوِِفرعون،ِامرأةِوآسيةِِعمرانِبنتَُِِمريمِإلَِِّالنِّساءِمنِيكُملِولمِكثيرونِالرِّجالِِ
 عرفتم اآلن البٌن، ح ذلا ذكرَ  ال وفاطمة - الكمالِىذاِبوِِِلوُِِيكونِماِلقبولِبإنسانيَّتوُِِِمستعدٌِِىؤلء

 سّره ُقد س الطباطبائي السي د ألن دلاذا؟ جاؤنا، ىنا من[ احلرامّية احلرامّية، اجونا منٌن اجت، منٌن  ةگالبو]
 ! عريب؟ ابن عن يقول ماذا القدوسيّ 

 وىذا األكرب، الشَّيخ تشي ع ح ادلتٌن القولُ  ىو ىذا عريب، ابن عن الطباطبائي السي د يقول ماذا امسع امسع،
 الطباطبائي السي د تَلمذة أقرب من ادلطّهري الشَّيخ ،270 صفحة البيضاء، اجَّة دار الثَّاين، اجلزء ىو

 ابن األبرت ىذا عن عريب، ابن عن األكرب، الشَّيخِ  عن يقول ماذا الطباطبائي، السي د عن ينقل ىو إليو،
ِفيِأحدٌَِِيستطعِلم -:يقول عريب، ابن الدين زليي األبرت الشَّيخ ىذا األكرب، الشَّيخ ليس ىذا األبرت؟



  13/ ج َفاِطَمة َيا َلبَّيكِ : 96 الَحَمَقة    النَّاِطق الِكَتاب  : 3/ ج َوالِعْتَرة الِكَتاب َمَمف  برنامج: 

- 77 - 
 

 الطباطبائي السي د: أقول أنا قطعاً  اإلسَلم، ح أحدٌ  يستطع مل - الدِّينِكمحييِبسطرٍِِيأتيِأنِِْاإلسالم
 بسطرٍ  يأت أنْ  اخلطّ  طول على اإلسَلم ح أحدٌ  يستطع مل والُسنَّة، الش يعة علماءَ  يقصد األِئمَّة، يقصد ال
 ىذا ناصّب؟ سطر أم إسَلميّ  سطر السطر ىذا الدين، زليي سطور من واحد ىذا! الدين زليي بو جاء شلَّا

 ىي بكتُُبِو، شأين أنا! عريب؟ بابن شأين وما راسي، على زُلرَّفة، ُكتُُبو لك سيقولون صحيح؟ كَلم الكَلم
 مشكلة عندي ما أنا ارَّفة، غًن بالكتب جيئونا إذاً  الكتب، ىذه نفس ىي تقرأوهنا أنُتم الَّيت الكتب ىذهِ 

 وىذه الُكتب، ىذه ح موجود موجود؟ أين الفكر ىذا الفكر، مع ىي مشكليت عريب، ابن مع شخصّية
 . ارَّفة غًن بالن سخ فجيئونا وإاّل  الن سخ، أضَبطِ  ومن الن سخ أصح   من ىي الن سخة ىذهِ  وبادلناسبة الُكُتب،

 ادلواطن؟ بعض ح أم آخره إىل أوَّلوِ  من الكتاب ىذا ح التحريف العرفانّيون، أي ها سادتنا يا: ىنا السؤال ُثَّ 
 إىل أوَّلوِ  من ناصبّ  الكتاب ىذا لكن للتحريف، تعرَّضت الكتب ُكل   جّيد، ادلواطن، بعض ح كان إذا

 حتريف، فيها جرى الُكُتب كل   أبداً، آخره؟ إىل أوَّلوِ  من ُحر ف الكتاب ىذا أنَّ  ادلعقول من فهل آخرِه،
 شخصية للَجَدل، ُمثًنة شخصية وىو خصوصاً  عريب ابن ُكُتب ح حتريف ػلصل أن وطبيعيّ  بديهيّ  فشيء

 على للجدل ُمثًنة شخصية عريب ابن الص وح، ادلستوى على حّتَّ  بل الُسين   ادلستوى على للَجدل ُمثًنة
، الص وح ادلستوى  على الش يعّي، ادلستوى على للَجَدل مثًنة وشخصية عموماً، الُسين   ادلستوى وعلى الُسين 
 حّتَّ  عريب ابن يقبل من وىناك العرفاين، اجلو   وخارج العرفاين اجلو   ح العرفاين ادلستوى الش يعّي، ادلستوى

 فًنونو العرفانّيون أمَّا الش يعّي، الوسط ح عريب البن قَ ُبول ىناك الش يعي، الوسط ح العرفاين اجلوّ  خارج
 للجدل، ُمثًنة شخصّية عريب فابن عريب، ابن يقبل من ىناك أيضاً  الش يعة من العرفانيٌن وغًنُ  كامًَل، ُحجَّةً 
 عن أحتدَّث أنا سطرين، أو سطرٍ  عن أحتدَّث ال أنا لكنَّين كتُبِو، بعض ح حتريفٌ  يقع أن يعيطب شيء

 متوقَّفةً  ليست والقضيَّة والعرتة، الكتابِ  دلنهج سُلاِلف كتابٌ  ناصب ، كتابٌ  فهو آخرهِ  إىل أوَّلو من الِكتاب
 بصددِ  لستُ  اآلن أنا حال، أي   على أيضاً، ىكذا ىي عريب ابن ُكُتب فبقيَّة ادلكيَّة، الفتوحات كتاب على

ا احللقة ىذه ح عريب ابن عن شيئاً  أحتدَّثُ  قد أدري، ال عريب، ابن ُكُتب مناقشةِ   إىل احلديث يستمرّ  ورمبَّ
 . الوقت ِبسب القادمة احللقة

 أقصد ال أنا تنبع، ىنا من وجذوره أصولو الطباطبائي السي د عند األعوج الفكر ىذا الفكر، ىذا إذاً 
ا وَكَتب، السَّطر ىذا قرأ أنَّوُ  بالضَّرورة  الطباطبائي، السي د عقل ُمكو نات أحد ىو الكتاب ىذا أنَّ  أقصد إظلَّ

 ىنا من أقصد ال أخذ، ىنا من ادليزان َتفسًن ح َكَتبوُ  ما الطباطبائي السي د أنَّ  أقول حٌن مقصودي، ىذا
ا أو مباشر، بشكلٍ  شيئاً  نقل أنّو أي أخذ  إليها أشرتُ  الَّيت الن قطة ىذهِ  ح َكتب ما َكتب حٌن حّتَّ  رمبَّ

 السي د عقل لكن الُفتوحات، كتاب ح موجود ىو ما ِذىنوِ  ح حاضراً  يكن مل مري السي دة خبصوص
 منطقة إىل يذىب منها ِقسمٌ  حياتوِ  ح اإلنسان يناذُلا الَّيت وادلعلومات ادلقد مات، ىذهِ  من تكوَّن الطباطبائي
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 عند خفيَّة ذاكرة ُىناك اخلفية، الذَّاكرة منطقة ىو الَلوعي منطقة من وادلراد اإلنسان، عند الَلوعي
 ىناك فيتذكَّر، لتذكًنهِ  باعثة ُأخرى عوامل تأت قد ولكن يتذكَّر، ال فإنّو يتذكَّر أنْ  يُريد حينما اإلنسان،

 على ادلوجودة الذَّاكرة وىي الوعي منطقةُ  وىناك الَلوعي، منطقةُ  ىذه ىي خفية، ذاكرة عميقة، ذاكرة
 حتليلِ  بصددِ  اآلن ولستُ  اإلنسانية، النَّفس باطن ُعمقِ  ح تغورُ  ال الَّيت الذَّاكرة تلك البشرّي، الذ ىن سطح

 .اإلنسان عقلُ  يتكوَّنُ  ىكذا احلقيقة، ىي ىذه ولكنْ  البشرّي، اإلدراك
ُملك -:يقول ا؟ رسول على افرتاءاً  السَّابع اجلزء ح عريبّ  ابن يقول ماذا إذاً  ِولمِكثيرونِالرِّجالِمنََِ

 ادلضمون ىذا !!عليها وسَلموُ  اِ  صلواتُ  َكُملوا شلَّن ليست وفاطمة - وآسيةِمريمِإلَِِّالنِّساءِمنَِيكُمل
 صادر، دار طبعة الطبعة، نفس من الثَّامن اجلزء ىو ىذا ادلكية، الفتوحات من الثامن اجلُزء ح يرتدَّد أيضاً 

 أوَّل الثَّالث السَّطر ح ،031 صفحة ح ادلقامات، ح السادس الفصل ح زِلنا ال ،031 صفحة ح
ِأثبتوُِِكماِللنِّساءِالَكَمالِثَ ُبتَِفقدِِفرعونِِامرأةُِِوآسيةِِعمرانِابنةُِِمريمَِكُملت:ِوقال - الصَّفحة
 من بقي فيما يُفر ع ذلك وبعد وآلسية، دلري ثابتٌ  فالَكَمالُ  ادلقامات، ح يتحدَّث ىو وانتهينا، - للرِّجال
 ح السَّابع اجلُزء ح صريح بشكلٍ  ذكرهُ  الَّذي ىو ىو الكَلم الثَّامن اجمللَّد ح ىذا ادلقامات، ح حديثوِ 

 .وسلَّم وآلوِ  عليوِ  اُ  صلَّى ا رسول على ُمفرتَى حديثٍ 
ِلم: عريب ابن عن يقول عليهما ا رمحةُ  مطهَّري ُمرتضى الشَّيخ بنقل قليل قبل قُلت كما طباطبائيال السي دُ 

 .الدِّينِكُمحييِبسطرٍِِيأتيِأنِِْاإلسالمِفيِأحدٌِِيسَتِطع
 كتابٌ  سُلتصر، ُموجزٌ  كتابٌ  األوَّل الكتاب عريب، ابن الد ين زليي ادلراد ِكتابان، الد ين زليي ُكُتب أىم  

 التصو ف ُمُتون من َمت أىمّ  يُ َعدّ  ىذا الفصوص وكتابُ  احِلَكم، ُفصوص الُفصوص، كتاب ىو صغًن،
،  ادلتُ  ىو بل الش يعيَّة، العرفانّية ادلتون من َمت أىمّ  الكتاب نفس يُ َعدّ  وأيضاً  الش يعّي، العرفان ويقابلوُ  الُسين 
 الواضحة، الصَّرػلة العبارة هبذه الش يعّية، العرفانّية ادلدرسة قُرآنُ  ىو احلكم فصوص أخرى وبعبارةٍ  األوَّل،

 عريب، ابن ُكُتب أىمّ  علا ىذان العرفان، ح موسوعي   كتابٌ  وىو ادلكيَّة، الفتوحات ىو اآلخر والكتاب
اً، كثًنة ُكُتب عندهُ  عريب فابن  يأت عريبّ  البن الُقرآن وتفسًنُ  للُقرآن، تفسًنُهُ  ادلهمَّة األخرى ُكتُبوِ  ومن جدَّ

 .الكتابٌن ىذين بعد األعليَّةِ  ح
 بسطرٍ  يأت أنْ  اإلسَلم ح أحدٌ  يستطع مل أنَّوُ  الكتابٌن، ىذين إىل ُيشًن أنَّوُ  أعتقد الطباطبائي السي د

ا والفتوحات، الُفصوص سطور من بسطرٍ  الد ين، كمحيي  ادلدرسة لكن الُكتب، بقيَّةَ  أيضاً  يقصد ورمبَّ
 من جواباً  وتريد تسألين قد .والفتوحات الفصوص: الكتابٌن هبذين كبًناً  اىتماماً  هتتم   الش يعيَّة العرفانية
 ابن كتب من الكتابٌن هبذين الش يعيَّةُ  العرفانيةُ  ادلدرسةُ  هتتم   دلاذا أنّو عنديَّات، من شخصّياً  جواباً  عندي،
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ما: ىو عندي من اجلواب عريب؟  من ىذا ُكتبِو، بقيَّة من زُلَمَّدٍ  وآلٍ  ل ُمَحمَّدٍ  وعداءً  َنصباً  أشد   ألهنَّ
 الُكُتب ىذهِ  قرأتُ  ولكنَّين العرفانّيٌن بنوايا أعلم ال أنا ذلك؟ إىل وصلتَ  كيف تقول قد ..!!عندي

 فيها وجدتُ  فما زُلَمَّد، وآل ل ُمَحمَّدٍ  وعداءٍ  َنصبٍ  من فيها ما وعرفتُ  مساوَئها وعرفتُ  عليها واطَّلعتُ 
 طبعاً  ىم آخر؟ بُعداً  يُعطوهَنا كيف يفهموهنا؟ كيف ىي؟ ما نيَُّتهم الكَلم، ىذا أقول لذلك ىذه، غًنَ  ميزةً 

 عين   خفيَّاً  ليس يقولون، ما أعرف أنا نعرفها، ُخزعبَلتٌ  القول، من خزعبَلتٌ  ولكنَّها أخرى أبعاد يعطوهنا
 .ُكلَّها التفاصيلَ  وأعرفُ  وآرائِهم كتبهم على اطّلعتُ  قد أنا ذلك،
ِكمحييِبسطرٍِِيأتيِأنِاإلسالمِفيِأحدٌَِِيسَتِطعِلم -:ادليزان صاحب الطباطبائي السي د كَلمُ  فهذا

 ومل َكُملت ما ففاطمة فاطمة، عن قالو ما نرتُكُ  فقط عليو، ا رمحةُ  الطباطبائي السي د أسأل أنا - الدِّين
 عَلقتُنا ما فاطمة وآسية، مري إالَّ  الن ساء من َيكُمل مل! بفاطمة؟ عَلقتُنا ما بفاطمة، لنا شأن ال َتكُمل،

 ال! دائماً  ذلا الزمة ليست العصمة! صَلهتا عن تنام! تسهو: بأهّنا عنها يقولون علماؤنا ُىم فاطمة هبا،
 ىي كُملت الَّيت ادلرأةُ  بفاطمة، لنا شأنَ  ال السابق، الكَلم وسائر! يُقَتل مل زلسن! عقُلها َكُمل مّت ندري

 لكنَّين ذلك، نقبلُ  ضلنُ  العادلٌن، نساء سي دةُ  ىي مري ادليزان تفسًن وِبسب عريّب، ابن ِبسب وآسية مري
 يا أقول الد ين، كمحيي بسطرٍ  يأت أن اإلسَلم ح أحدٌ  َيسَتِطع مل: يقول حٌن الطباطبائي السي د أسألُ 
 أو عريب البن الكتاب ىذا والديك، على رمحة ادلكيَّة الفتوحات من الثَّالث اجلزء ىذا الطباطبائي سي دنا

 عريب، ابن الد ين يي ادلكيَّة الفتوحات! ىذا؟ ىو دلن ادلعّري؟ العَلء أليب ىذا أو! ادلتنب؟ الطي ب أليب
 ليس وىذا عريب ابن لنا يُعد د ،00 صفحة ميَلدي، 5002 األوىل الطبعة الطبعة، ىذه صادر دار طبعة
 عريب، ابن زمان من قريبة ىي بعيدة أزمنة ومنذ نُِقل عديدة مصادر ح موجود زُلرَّفاً، ليس الكَلم ىذا زُلرَّفاً 
 الظَّاىرة، اخلَلفة مَجعت شخصيات لنا يُعد د ،00 صفحة ح عريب ابن للهجرة، 134 سنة توح عريب ابن

 شخصيات ىناك عصمة، عندىم أنّ  يعين باطناً، ا ُخلفاء فُهم الباطنة، واخلَلفة النَّاس بٌن احلكم يعين
ِيكونِمنِومنهم -:يقول الِعصمة، الباطنة اخلَلفة وبٌن الدنيا، ح احلكم الظاىرة، اخلَلفة بٌن مجعت
ِباطناًِِخليفةٌِِفهوِالمقامِجهةِِِمنِالباطنةِالخالفةِحازِكماِالظَّاىرةِالِخالفةِويحوزِالُحكمِظاىر

 والباطنة، الظَّاىرة اخلَلفة حازوا فهؤالء ،(َوبَاِطِنُكمِِبظَاِىرُِكمُِمْؤِمنٌِِِإنِّي: )األَِئمَّة طُلاِطب ما مثل - وظاىراًِ
 ىذا بأس، ال - يزيدِابنِومعاوية - بأس ال - والَحَسنِوعليِِّوُعثَمانِوُعَمرِبكرٍِِكأبي - :ُىم؟ َمن

 كما السَّماء أىلُ  ويلعنوُ  األرض ح النَّاس ؽلدحوُ  الَّذي ىذا - العزيزِعبدِابنُِِوعمر - اخلَلفة رفض الَّذي
ِبكر،ِأبو - والباطنة الظَّاىرة اخلَلفة بٌن مجعوا بأس، ال معصومون ىؤالء بأس، ال البيت، أىل حديث ح

 على معصومون، ىؤالء بأس ال - العزيزِعبدِابنِوعمرِيزيد،ِابنُِمعاويةِالَحَسن،ِعلّي،ِعثمان،ُِعمر،
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 ىذا السَّطر نفس ح ىو ما الطباطبائي؟ السي د يقول ماذا إليهم ال ُمضاف واحد آخر ىذا لكن رأسي،
 ادلتوك ل وعلى عريب ابن على ا صلواتُ ! الِعصمة؟ نالَ  أيضاً  ادلتوك ل ادلأبون ىذا - والمتوكِّل - :مذكور
 ماذا! معصوم؟ ىو أيضاً  ادلتوك ل يعين! الص ناعي القمر وَعَلى ادلشاىدين وعلى وَعَليَّ  الطباطائي السي د وعلى
 العصمة، فقط أي - الباطنةِالِخالفةِلوُِِمنِومنهم - !العظيم؟ ادليزان تفسًنِ  صاحبَ  يا سي َدنا يا تقول

 لو كوسرت عنده  راج؟گ بيا يشتغل؟  انچ وين ىذا ىسَّو] - الرشيدِىارونِابنِكأحمد - ىؤالء؟ ُىم َمن
 ،[ىذا ىاخلرط وعلى] - الُبسطاميِيزيدِوكأبيِالسَّبتيِالرَّشيدِىارونِابنِكأحمد - [!!أدري ما َكيَّو،
 فهل والكثًن، الكثًن[ اخلرط] ىذا من فيوِ  ،[اخلرط] ىذا ِمن مشحون وا ادلكيَّة الفتوحات كتاب ىذا

 دلاذا إذاً  زُلرَّفاً  ُكل و الكتاب ىذا كان وإذا ،[َخرط] ُكل و الكتاب ،[اخلرط] ىذا بُكلّ  جاؤوا حرفوه الَّذين
 .00 صفحة ح ىذا حسناً،! إذاً؟ تتبّنونو دلاذا آخرِه، إىل أوَّلوِ  من زُلرَّف كتاب ىذا قولوا ؟تتبّنونو
 وىو عريضة طويلة مكاشفة ىذه أنّ  أتعلم الطباطبائي، سي دنا يا ،05 صفحة ،05 صفحة إىل نذىب
ِالعدالةِِِأىلِِِمنِعاقلينِرَُجلينِمعَِىذاِمثلُِِلهذاِجرىِولقد - الشَّافعيَّة من ُمكاَشفٌن عن عمَّن؟ ينقلها

 أيضاً  الطباطبائي السي د يعين - الَخَنازيرِبصورةِِِالشِّيعةِيرونِإنَّهم - َجرى؟ الَّذي ما - الشَّافعيَّةِمن
 شيعة، ا شاء إنْ  وادلشاىدون شيعيّ  الطباطبائي والسي د شيعيّ  أنا شيعّي، الطباطبائي السي د قطعاً، منهم
 احللقات ح القضيَّة ىذهِ  إىل أشرت أنا الطهرايّن، طبعاً  .خنازيراً  الش يعةَ  يرون أنَّوُ  ىي؟ ما فادلكاشفات ادلهّم،

 العرفاء ومن ادليزان صاحب تَلمذة من ىو الطهراين حسٌن زلمَّد السي د الطهراين، العارف ادلاضية،
 ىكذا دلاذا النوري اد ث: يقول النوري، اد ث على يعرتض اجملرَّد الر وح كتابوِ  ح ادلعروفٌن، ادلشهورين

 أصحاب ادلكاشفة، عامل ح الش يعة بأنَّ  يقول عريبّ  ابن بأنَّ : قال قال؟ ماذا النوري اد ث عريب، ابن يَ تَِّهم
 ىو؟ ما الطهراين السي د اعرتاض الفتوحات، غًن عريب ابن كتب أحد من ونقل خنازيراً، يروهنم ادلكاشفة

 واخلنازير، الكَلبِ  بٌن وفارقٌ  كَلب، الش يعة قال عريبّ  ابن كَّل،! خنازير؟ الش يعة بأنَّ  يقول كيف: يقول
! ؼلالف؟ ما] كَلب عنَّا قالوا إذا يعين واخلنزير، الكلبِ  بٌن وفارقٌ  ،[ىالشوارب من وكفو والن عم، وا إي]

  .الكتاب ىذا ح موجود الكَلم ىذا العرفانّية، ادلدرسة فُ ُيوضات ىي ىذه ،[زين كّلش
 يعرتض الطهراين حسٌن زُلَمَّد السي د اجملرَّد الروح كتاب راجعوا شيء، كلَّ  عليكم أقرأُ  وقت عندي ما أنا

 ىنا ىو خنازير، الش يعة بأنَّ  يقول عريب ابن بأنَّ  ذكر اشتباىاً  النوري اد ث بأنّ  يقول النوري اد ث على
 ليس أنَّوُ  يبدو الطهراين وكذلك الفتوحات كتاب على اطَّلع قد يكن مل النوري اد ث أنَّ  فيبدو ذكر،
ِالَّذيِىذاِوكان -:يقول ىكذا ،05 صفحة ح الش يعة أنَّ  موجود ىنا وإالَّ  الفتوحات، كتابِ  على ُمطَّلعاً 
 - خنازيرِيراىمِفكانِالسَّنةِسائرِالشِّيعةِأىلِمنِالرَّواِفضِكشفُِِعليوِِِأبقىِقدِعليوِِِأبقىِقدِرأيتوُِ
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 أيضاً، الطباطبائي السي د بركات ومن عريب ابن بركات من ىذه  احلمدُ  ِخنزيراً، يراهُ  فإنّو الش يعي رأى إذا
 من ادلسامرة كتابوِ  ح فنحنُ  - الدِّينِكمحييِبسطرٍِِيأتيِأنِِْاإلسالمِفيِأحدٌِِيستطعِلم -:يقول ألنّو

[ أروح وفدوة] بنا، وألُمَّهاتِنا لنا ىنيئاً ! خنازير ضلنُ  ادلكية الفتوحات وح! كَلب ىناك ضلن عريب ابن كتب
َِيستطعِلم - الكَلم ذلذا[ أروح وفدوة] - اإلسالمِفيِأحدٌِِيستطعِلم -:يقول حٌن الطباطائي للسي د
 أنّ  وفيها الد ين، زليي سطورِ  من سطورٌ  ىي ىذه - الدِّينِكمحييِبسطرٍِِيأتيِأنِِْاإلسالمِفيِأحدٌِ

 منحنا الَّيت العظيمة والر تبة العالية والدرجة ادلنزلة هبذه لنا وىنيئاً  خنازير، الش يعةُ  وأنّ  معصوم ادلأبون ادلتوّكل
 !!الُقدوسي ِسر ه ُقد س عريب ابن األكرب الشَّيخ عفواً، األبرت، الشَّيخُ  إيَّاىا

 الشَّيخ تشي ع ح ادلتٌن القول) كتاب من عليكم أقرأ لتُ زِ  وال عريّب؟ ابن عن يقول ماذا ادلطهَّري الشَّيخ
 ِلُمرتضى كتاب ادلنظومة، شرحِ  ح البيضاء، اجَّة دار الثَّاين، اجلزء ىو ىذا ،(العريب ابن الد ين زليي األكرب

ِأنِِْفينبغيِأساساًِِبوِِِتأثَّرِالدِّينُِمحييِبعدِاإلسالميِالعالمِفيِجاءِمنِفكلُِّ - يقول؟ ماذا مطهَّري،
ِإلَِِّتوصيفوُِِيمكنِلِالعباقرةِكباقيِالدِّينِومحيي - :ويقول - اإلسالميِللعرفانِأباًِِالدِّينُِمحييِيُعدِّ
 .العرفانّية ادلدرسة ح وحديثوِ  وفكرِه كَلموِ  على يعتمدون فهم ولذلك بوِ  ُمعَجبون ىم - ُأعجوبةِبأنَّو

 النَّجف ح نشأت مدرسة: عرفانيتان مدرستان ادلتأخرة العصور ح عندنا ضَلن: ُمهمَّة قضيَّة ىناك الحظوا
 . إيران ح نشأت ومدرسة
 من ُكثُر، وتَلمذتوُ  للهجرة، 0300 سنة توح الَّذي اذلمداين قُلي ُحسٌن الشَّيخ مؤس ُسها: النَّجف مدرسةُ 

 الَّذي آبادي األسد الد ين مجال تَلمذتوِ  مجلة ومن التمباكو، فتوى صاحب الش ًنازي ادلًنزا تَلمذتوِ  مُجلة
 احلّبويب السي د احلّبويب، سعيد زَلمَّد تَلمذتوِ  مُجلة ومن األفغاين، الد ين جبَمال وُعِرف ذلك بعد التسّننَ  أظهر

 مجلة من ادلعروف، الشاعر أيضاً  وىو الُعثمانيٌن ُمساندة ح اإلصلليز حرب ح العراقّية العشائر قاد الَّذي ىو
 أيضاً  تَلمذتوِ  مجلة ومن العرفان، ح اخلميين السي د أستاذة من كان تربيزي ملكي جواد الشَّيخ أيضاً  تَلمذتوِ 

 مهديّ  ادلًنزا العرفانّية، ادلدرسة عن انشّقوا الَّذين تَلمذتوِ  من الكربَلئي أمحد والسي د الكربَلئي، أمحد السي د
 بادلدرسة ذلك بعد مُس ي جديداً  منهجاً  وأسَّس خراسان إىل وذىب النَّجف عن رحل الَّذي االصفهاين
 عليّ  السي د الكربَلئي أمحد السي د تَلمذة مجلة ومن والربىان، البيان مبدرسة ُتسمَّى ما أو التفكيكّية

 دالسي   ادليزان صاحبُ  تَلمذتوِ  أبرز ومن ادلعاصرة العرفانّية للمدرسة األكرب األستاذ يعترب الَّذي القاضي
 .شديداً  التصاقاً  عريبّ  بابن التصقت وقد اذلمداين قُلي حسٌن الشَّيخ مدرسة ىي ادلدرسة ىذه الطباطبائّي،

 الطباطبائي القاضي ىذه أدري ال الُقم ي، سعيد القاضي: الُقم ي القاضي مدرسة ىي أخرى مدرسة ىناك
 عليّ  السي د علّي، السي د القاضي القاضي، مدرسة وتلك القاضي مدرسة ىذه دلاذا أدري ال القاضي، وتلك
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 السي د القاضي، الطباطبائي حسٌن زلمَّد السي د لقبوُ  الطباطبائي حسٌن زَلمَّد السي د حّتَّ  ىو القاضي،
 أبرز ِمن مدرسةٌ  عنوُ  تفرَّعت أيضاً  الُقم ي سعيد والقاضي تربيز، من القاضي بيت من القاضي، حسٌن زلمَّد

 .عريب بابن التصقت أيضاً  ادلدرسة وىذه اخلمييّن، السي دُ  تَلمذهِتا
 : ادلدرستٌن بٌن الفارق

 . عريبّ  البن انتقاد عنها ُعِرف ما: األوىل ادلدرسة
 . ادلواطن بعض ح عريبّ  ابن انتقدت ولكّنها عريب، بابن تأثَّرت: الثَّانية ادلدرسة

 ونفس آبادي الشَّاه اخلميين السي د أستاذ حّتَّ  تَلمذتوِ  إىل أو الُقم ي سعيد القاضي كتب إىل رجعنا إذا
 ىذه أمَّا األحيان، بعضِ  ح انتقاد وىناك عريّب، ابن بفكر واضح تأث ر ىناك ىؤالء ُكُتب ح اخلُميين، السي د

 وصار االِّتاىات، سُلتلف ح عريبّ  بابن كبًناً  واضحاً  تأث راً  تأثَّرت فقد اذلمداين قلي حسٌن مدرسة ادلدرسة
 من ابتدءاً  الش يعيَّة العرفانّية فادلدرسة وإالَّ  األخرى، ادلدرسة تلك من أكثر ادلدرسة ىذه ح قّديساً  عريبّ  ابن

 فيها يبقَ  مل عريبّ  ابن منها أخرجتَ  إذا ادلدرسة ىذه ادلعاصرين، إىل ىذا يوِمنا إىل اآلملي حيدر السي د
 ابن من مأخوذ الش يعيَّة العرفانيَّة للمدرسة األساسيّ  واذليكل عريّب، ابن من ىو عندىم ما فكل   شيء،
 ما اذليكل ىذا على ويُعل قون عريب ابن نتاج من ىيكَلهم يبنون فهم البيت، أىلِ  عن يؤَخذ ومل عريّب،

 وح اعدالقو  ح األصولية ادلدرسة فهيكل األصولية، ادلدرسة ح القضيَّة ونفس البيت، أىل من يأخذونو
 وبعد الشَّافعّي، ادلنهج من وبالذَّات البيت ألىل ال ُمخالفٌن من مأخوذ ادلدرسيّ  الُبعد وح ادلناىج وح ادلباين
 وح الش يعيَّة األحزاب ح احلال ىو كما احلقيقة ىي ىذه البيت، أىل من بو يأتون ما عليو يُعل قون ذلك

اىات  ما اذليكلّية ىذهِ  على ويعل قون قطب سي د ومن اإلخوان من ُأِخَذت فاذليكلية السياسّية، الفكريّة االِّت 
اىات احتاجت ما مثل وبالضَّبط يعّلقون،  ادلدرسةُ  احتاجت ُقطب، سي د لفكر الش يعيَّةُ  الس ياسيَّةُ  االِّت 
 للشَّيخ يكن مل األمر بداية ح عريّب، ابن منهج إىل النفس لتهذيب روحانيَّاً  ُسُلوكاً  َسَلكت الَّيت الرَّوحانّيةُ 

 جاء ذلك وبعد وأِباثُُو، دروُسوُ  تطوَّرت َلمَّا ذلك بعد ولكن عريّب، ابن مبنهج عَلقة  اذلمداين قلي حسٌن
 دلاذا؟ اإلخوان، ِفكر إىل الش يعيَّة األحزاب ِاحتاجت ما مثل عريبّ  ابن فكرِ  إىل ِاحتاجوا بعدِه، من طََلبُتو
م  حديث من فرَّغوىا السَّابقٌن الُعلماء ألنَّ  كيف؟ خالية، فوجدوىا الش يعيَّ  الفكر ساحة إىل جاءوا ألهنَّ
 التَّفسًن، وقواعد الد راية، وعلم الر جال، علم قواعد النَّواصب، قواعد من بو جاءوا ما بسببِ  البيت أىل

 من رلموعة إالَّ  يبقَ  فلم البيت، أىلِ  حديثَ  دمَّروا الفقو، أصول علم وقواعد الكَلم، علم وقواعد
 يَرتبط وما بادلعارف يَرتبط ما أمَّا والفتاوى، األحكام وأحاديث العقائد باب ح السَّطحية األحاديث
 ادلكيَّة الفتوحات ح الُعمقَ  غلدون الُعرفاء لكن العميقة، ادلعرفة كنوز ىي األدعية كاألدعية، بالتهذيب

 لذا ورواياهِتم، البيت أىلِ  أدعيةِ  ح العمقَ  غلدون شلَّا أكثر مولوي أشعار وح افظح أشعار ح العمق وغلدون
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 وأشعار الصوفّية، وأشعار مولوّي، وأشعار حافظ، أشعار ىو ألسنتهم على َيسبق الَّذي الشَّيء دائماً  ِّتدون
 فهم روايٍة، من أو دعاءٍ  من بكلمةٍ  مبقطعٍ  يأتون ُثَّ  أوَّاًل، ألسنتهم على يسبق الَّذي ىذا الفارض، ابن

 فيها األشعار وىذه الدواوين ىذه أنَّ  مع األشعار، ىذه إىل يستمعون حٌن الروحّية العرفانّية األجواء يعيشون
 الغيبة بداية ُمنذُ  بدأت مشكلتنا ىذه، ىي مشكلتنا وكبًنة، صغًنةٍ  ُكل   عن احلديث بصدد ولستُ  فيها، ما

 الر جال، بعلمِ  ُيسّمى ما عنَدىم ادلخالفٌن أنَّ  فوجدوا الكربى الغيبةِ  بدايات ح علماؤنا نظر حٌن الكربى
 األصول، بعلمِ  يسّمى ما وعندىم الفقهّية، بالقواعد يسّمى ما وعندىم احلديث، بعلمِ  ُيسّمى ما وعنّدىم
 .ادلقارن بالفقو يسمى ما وعندىم الكَلم، بعلم يسمَّى ما وعندىم

 ح الشَّافعيّ  أثبتوُ  الَّذي ادلقارن الفقو لكم عرضت األوىل احللقات ح تتذّكرون إذا للشَّافعي األم كتاب ح
اً، طويل بزمانٍ  الُكربى الغيبةِ  عصر يسبقُ  الشَّافعي سابق، والشَّافعي كتابو،  القرن ح توح الشَّافعي ِجدَّ

 بدأت مّت؟ بدأت الكربى الغيبة بينما اذلجري، الثَّالث القرن من األوَّل الشَّطر ح األوَّل القسم ح الثَّالث،
 ػلتاجون ال ىم األشياء، ىذه عندىم ادلخالفٌن أنَّ  وجدوا الكربى الغيبة بدايات ح فعلماؤنا ،353 سنة
 انبهار بالغالب، االنبهار جديد، ىو مبا االنبهار لكن حديثهم، ح شيءٍ  ُكلَّ  وضعوا األِئمَّة ألنّ  إليها

 زلجوزة كانت الش يعيَّة الُكتب بينما الُكُتب، وانتشار والش هرة والسَّلطنة واألموال الس معة بالغالب، ادلغلوب
 ُفسحةً  فوجدوا الص غرى، الغيبة عصر انتهاء بعد الش يعة على خفَّت قد التقيَّة واآلن التقيَّة، مبقتضى وزلفوظة

 ىم لذلك، حاجةٍ  ح أنفسهم وجدوا ادلخالفٌن، نم القاذورات تلك بكل   وجاءونا فذىبوا األمرِ  من
 .الُعجالة ىذه ح أتناوذلا أنْ  أستطيع ال أبعاد ذلا قضيَّة وىذه احلاجة، ىذه شخَّصوا

 احتاجوا ُىَو، ُىَو، الس ياسّي، الِفكر أصحاب مع تكرَّر نفسوُ  واألمرُ  العرفانّيٌن، مع تكرَّر نفسوُ  واألمرُ 
 عريب ابن كتبو ما احتاجوا بو، فجاءوا وال ُمعتزلة واألشاعرة الشَّافعي كتبوُ  شلّا الوقت ذلك ح ادلخالفٌن

 وىكذا األمور كانت وىكذا بِو، فجاءوا قطب سي د وأضراب قطب سي د كتبو ما احتاجوا بو، فجاءوا
 .ىي كما احلقيقةُ  ىي ىذه جرت،

ِإلَِِّتوصيفوُِِيمكنِلِالعباقرةِكباقيِالدِّينِومحيي -:يقول يقول؟ فماذا ادلطهَّري الشَّيخ كَلم إىل أعود
ِالتأريخِفيِعارفٍِِأكبرِىوِالعربيِبابنِعنوِيُعبَّرِقدِالَّذيِالدِّينِوُمحيي - :يقول ُثَّ  - ُأعُجوبةِبأنَّوُِ

 أحدٌِِيصلِولنِيصلِفلم - !أنت؟ الغيب أتعلم! ىذا عجيبٌ  - يصلِولنِيصلِفلمِحقَّاً،ِاإلسالمي
 أقول أنا - األكبرِالشَّيخ - ..!!األبرت بالشَّيخِ  - لقَّبوهِىناِومنِودرجتوِمستواهِإلى - !يصل لن -

ِالِعرفانُِِتكاملِوقدِاألكبر،ِبالشَّيخَِلقَّبوهِىناِومن - األبرت بالشَّيخ أنا لقَّبُتوُ  ىنا ومن األبرت، الشَّيخ
ِالدِّينُِمحييِيدِعلىِقَ َفزِقدِأنَّوُِِإلَِِّتدريجياًِِالتكاُملِىذاِوكانِقرنِبعدِقرناًِِظهورهِِِمنذُِِاإلسالمي
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 عريّب، ابن منطق ىو ادلنطق ىذا عريّب، ابن يتجاوزوا أن يستطيعون ال ىم لذلك - كمالوِنهايةِإلىِفوصل
 . احِلَكم فصوصِ  ومنطقُ  ادلكيَّةِ  الفتوحاتِ  منطقُ  ىو ىذا فاطمة من االنتقاص

 فلستُ " قُرآن" أقول وحٌن النَّاصّب، العرفانّية ادلدرسة وقرآن العرفاء قُرآن ىو ىذا احلكم، ُفصوص على نأت
م ُمبالغاً   أوحى نعم ذلك، لكم وسأُثبت عريّب، ابن إىل الشَّيطان بوِ  أوحى فقد الوحي، ُكُتب من يُعّدونوُ  ألهنَّ

 وأصحاب والفَلسفة الُعرفاء أسأل أُريد وال اآلن أسأل أنا احلكم، فصوص ىذا لكم أقول أنا الشَّيطان، بوِ 
 األلقاب، ىذهِ  من ذلك غًن وإىل و، و األفئدة وأرباب الوالية وأىل ا وأىل الرموز وأصحاب اإلشارات

 ورجاءاً  الش يعيَّة للعجائز السؤال ىذا أُمَّهات، يا الش يعيَّة العجائز أيتها يا الش يعيَّة، العجائز أسأل أنْ  أُريد أنا
 رأسي، على أقدامكنَّ  تُرابُ  أُمَّهات، من للش يعيَّات الش يعيَّة، للعجائز ىو السؤال ىذا غلُِيب، ال األُم ي غًن
 عفواً  األبرت، الش يخُ  عريب ابنُ  يقول ماذا ومعروف، واضح كَلمي أنَّ  وأعتقد الش يعيَّة للعجائز سؤال ىذا

 عفيفي، العَل أبو الدكتور حتقيق ،"احِلَكم فصوص" كتاب ىذا ،013 صفحة يقول؟ ماذا األكرب الشَّيخُ 
 أقول أنا! البرتاء الصَلة يصّلي - وسلَّمِعليوِاهللِصلَّىِاهللِرسولِماتِوِلهذا -:يقول ،013 صفحة

 يا اتقبلن - أحدِإلىِعنوُِِبخالفةٍِِنصَِِّوماِوسلَّمِعليوِاهللِصلَّىِاهللِرسولِماتِوِلهذا -:أبرت ىو لكم
 وخرج مات وآلو عليو ا صلَّى زُلَمَّداً  أنَّ  الكَلم، ىذا اتقبلن ادلكرَّمات الش يعة عجائز يا الكَلم ىذا أُمَّهات

نيا من  ُعلماء أجلَّة الطباطبائي، سي دنا الكرام علماؤنا األجَلء، عرفاؤنا اتقبلن؟ باخلَلفة، ألحدٍ  يُوصِ  ومل الد 
 الُقمي سعيد القاضي مدرسة من اذلمداين، قُلي ُحسٌن الشَّيخ مدرسة من الش يعة عرفاء كبار الش يعة،
 أم رمحاينّ  الوحي ىذا: والسؤال قالو، الذي الكَلم ىذا الوحي ىذا ومن وحي، الكتاب ىذا بأنّ  يقولون

 شيطايّن؟ أم رمحاينّ  وحي ىذا باخلَلفة، ألحدٍ  أوصى وما مات النَّبَّ  أنَّ ! عليكم؟ با شيطاينّ 
َِقدِأنَّوُِِإلَِِّتدريجيَّاًِِالعرفانِفيِالتكاُملِىذاِوكان - يقول عليو، ا رمحة ادلطهري شيخنا كَلمِ  إىل نعود
ِإلىِفوصلِالدينِمحييِيدِِِعلىَِقفزَِِقدِأنَّوِإلَِّ - ![وصل؟ وين أدري ما  مزةگ لو  مزگ] يعين - َقفز

ا[  مزةگ  مزُگ] - كمالوِنهاية   مزگ] ىنا فالعرفان عالية، قفزةً  قفز يعين معناىا، يعرفون ال العراقيٌن غًن رمبَّ
ِلمِحديثةِمرحلةٍِِفيِالدينُِمحيي - العرفان أورد - أوردهُِِوقدَِكمالِو،ِنهايةِإلىِفوصلَِ - [ مزةگ لو

ِإلىِإضافةًِِفهوِمائدتوِِِعلىِجالسينِكانواِالالَِّحقينِالُعرفاءِفكلِّ -:يقول أنْ  إىل - نظيرِلهاِيسبق
 أنْ  إىل !الدَّىر أعاجيب من كان عريب ابن - الدَّىرِأعاجيبِمنِكانِحديثةِمرحلةِإلىِللعرفانِتقديموِِ

حقينِالُعرفاءِالعباقرةِِِمصدرِكان -:يقول  ىذا، يومنا إىل يعين - األخيرِإلىِالسَّابعِالقرنِمنِبوِالالَّ
 القرن ىذا قبل الَّذي القرن يعين فيو، نَعيشُ  ضلنُ  الَّذي القرن ىذا إىل أي األخًن إىل السَّابع القرنِ  من

 القرن هناية يعين ،0333 اغتيل ادلطهري الشَّيخ ألنَّ  فمستمرّ  عريّب، ابن مثل أحدٌ  يأت لن قال ىو وبالتايل
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 .عليو ا رمحة ادلطهري الشَّيخ كَلم ىذا اذلجري، عشر اخلامس القرن ح اآلن نعيش وضلنُ  عشر الرَّابع
 تشي ع ح ادلتٌن القولُ ) كتاب من أقرأ أنا اآلملي، اجلوادي ا عبد الشَّيخ: اآلملي جوادي الشَّيخ كَلم

 0252 لبنان، بًنوت، األوىل، الطَّبعة البيضاء، اجَّة دار الطهراين، قاسم الشَّيخ تأليف ،(األكرب الشَّيخِ 
ُِصنِّفِماِوُكلُِّ - آملي؟ جوادي الشَّيخ يقول فماذا ،230 الصَّفحة وىذه الثَّاين، اجلُزء ىو وىذا ىجري،

ِبالقياسِنثراًِِأوِنظماًِِالفارسيِأوِبالعربيِواألسرارِالمعارفِِِفي - عريب ابن بعد يعين - بعدهِأُلِّفِأو
 جوادي الشَّيخ أنَّ  يبدو -ِرقماًِِالبحرِفيُِيكَتبُِِالَّذيِالنَّدىَِيشبوِفهوِاألكبرِالشَّيخِكتبوُِِماِإلى

 تُعَرف حّتَّ  السنٌن من مئتٌن إىل ػلتاج: قال ادليزان، تفسًن ح قليل قبل بالغ ما مثل ادلبالغة، طبيعتوُ  آملي
 ح أُل ف ما كل   نثراً، أو ِشعراً  الفارسية بالل غة أو العربية بالل غة أُل فَ  ما كل  : يقول واآلن الكتاب، ىذا قيمةُ 
 الرطوبة ىذه تعرفونُو، النَّدى البحر، سطح على يُكَتبُ  الَّذي كالنَّدى يُعدّ  والعلوم واألسرار ادلعارف دائرة
 ىناك تكون حينما ىو النَِّدي   اليومُ  َنِدي ، يومٍ  ح نستيقظ حينما الصَّباح عند األشجار على تكون الَّيت

 وتكتب بأصبعك النَّدى ىذا تأخذ أنَّك يعين النَّدى، ىذا ىو األشجار أوراق على أو األرض على رطوبة
 ادلطالب ىذه واألسرار والعلوم ادلعارف كل   ح عريب ابن بعد أُل ف ما فنسبة البحر، على بوِ  ترسم أو بوِ 

 عريبّ  ابن ىو من تُرى البحر، على بوِ  يُرَقم الَّذي النَّدى مبثابة ذلك وأمثال والصوفّية والعرفانّية احِلَكمّية
 . 232 صفحة إىل 230 صفحة من ُمفصَّل آملي جوادي الشَّيخ كَلم كثًن، وكَلمٌ ! ىذا؟

 إبراىيم ابن زُلَمَّد الش ًنازي الد ين صدر يعين ادلتأذلٌن وصدر ادلتأذلٌن، صدر يقول: ادلتأذّلٌن صدر عن ويقول
 الش يعيّ  العرفان أنَّ  صحيح الش يعّي، العرفان إمامُ  ىو ادلتأذّلٌن صدر صدرا، بادلَّل  ادلعروف الش ًنازي، القوامي

 بأنَّوُ  ُنسم يو أنْ  وؽلكن عريّب، ابن عصر من قريباً  عصرهُ  وكان اآلملي حيدر السي د َيدِ  على تأسيُسو بدأ
 اإلخوان من مشوَّىة شيعيَّة نسخة ىي شيعيَّة أحزاب اآلن عندنا ما مثل ادلشوَّىة، الش يعيَّة عريب ابن ُنسخة

 ىذا الش يعّي، الوسط ح نبتت الَّيت ادلشوَّىة الن سخة الش يعيّ  عريبّ  ابن ىو اآلملي حيدر السي د ادلسلمٌن،
 إمامُ  فهو صدرا ادلَلَّ  ادلتأذّلٌن صدرُ  أمَّا الش يعّي، الوسط ح صغًن عريبّ  ابن ىو اآلملي، حيدر السي د ىو

ِصدرِلكلماتِىناكِكانِفلو - يقول؟ ماذا آملي جوادي الشيخ الش يعيَّة، العرفانّية ادلدرسة وإمامُ  الُعرفاء،
 أشكاذِلا بكل   الش يعيَّة العرفانّية ادلدرسة إمام ىو قُلت كما ادلتأذّلٌن صدر - ساميةِمعانٍِِالمتألهين
ِساميةِمعانٍِِالمتألِّهينِصدرِلكلماتِىناكِكانِفلو -:ىكذا يقول آملي جوادي فالشيخ وطرائِقها،
 ضيفاً  كان ألنَّوُ  - والقيصريِالدينِكمحييِاألجاّلءِوالُعرفاءِللعرفانَِضيفٌِِأنَّوُِِإلىِيرجعِفالسَّبب

 أكسب الَّذي ىو ادلتأذل ٌن وصدر السَّبب، ىذا سامية، معانٍ  لوُ  صارت فكَلموُ  عريّب، ابن مائدة على
 ومن عريّب، ابن إىل ترجع ترجع؟ أين إىل السَّامية ادلعاين ىذه إذاً  السَّامية، ادلعاين الش يعيَّةَ  العرفانّية ادلدرسة
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 .الش يعيّ  للعرفانِ  أب   ىو عريب ابن بأنَّ  قليل قبل ُمطّهري ُمرتضى الشَّيخ قال ىنا
اد رئيس إىل وجَّهها الَّيت الر سالة: عريبّ  ابن ؽلدحُ  وىو حياتوِ  آخر إىل عليو ا رمحة اخلميين السي د  االحت 

 يرتأس وكان رمسّي، وفد ِضمن رسالةً  أرسل الثَّمانينات، ح اخلميين السي د حكومة أيَّام ح آنذاك السوفييت
 ىذا ىو قليل، قبل كَلموِ  من بعضاً  قرأتُ  الَّذي آملي جوادي الشَّيخ نفُسو، آملي جوادي الشَّيخ الوفد
اد إىل ذىب الَّذي الوفد يرتّأس كان  الرسالة، وأعطاه بغورباتشوف والتقى موسكو إىل السوفييت االحت 

 من اإلسَلمّي، الِفكر وإىل اإلسَلم إىل غورباتشوف يدعو أنَّوُ  ىو؟ ما اخلميين السي د لرسالة العام ادلضمون
 األبرت الشَّيخ) األكرب الشَّيخ ذكر األوَّل النَّموذج لغورباتشوف رسالتو ح اخلميين السي د ذكرىا الَّيت النماذج

 وىذه إليو، أشرتُ  الَّذي الكتاب نفس من ،241 صفحة اخلميين السي د رِسالة ح جاء وشلَّا ،(عريبّ  ابن
 غلمع كتاب وىو النور صحيفة ،552 صفحة ،50 جزء النور، صحيفة كتابوِ  على منشورة الر سالة

 الر سالة؟ ىذهِ  ح جاء ماذا اخلميين، السي د وبيانات ورسائل ِخطابات
ِالدِّينِمحييِسيَّماِولِالعرفاءُِكتبِمنِأذكرُِِول - الكَلم عليكم أُطيل أنْ  أُريد ال يعين - أتعبكمِول
ِالَّذينِأذكيائكمِمنُِنخبةًِِتُرسلواِأنِِْفعليكمِالكبيرِالرجلِىذاِآراءِِِعلىِالتعرُّفِأردُتمِفإنِِْعربيِابن
 سنةِكمِبَعدَِِيتعرَّفواِحتَّىِقمِإلى - التصوف ح الفلسفة ح يعين - المسائلِىذهِفيِالطولىِاليدِلهم

ِمنِألطفِىيِالَّتيِالمعرفةِمنازلِعلىِوتوكلِّوِاهللِبعون - سنٌن بعد يتعرَّفوا حّتَّ  وتعين ضعيفة الرتمجة -
 .السَّْفرِِِىذاِدونِِِمنِعليهاِالتعرفِِيمكنِولِالشِّعر

 السي د وىذا الش يعة ُعرفاء شخصّية ح غائصة رؤية ىي عريبّ  ابن شخصية عن ادلتكاملة الرؤية ىذه أنّ  يعين
 ُيشًن ألنْ  َضرورة ىناك توجد وال حياتِو، أيَّام آخر ح ُكِتَبت الر سالة ىذه الواضحة، األمثلة من مثال اخلميين
 عليو، وسَلموُ  اِ  صلواتُ  فقط ادلؤمنٌن أمًن إىل اإلشارة تكون أنْ  اأَلوىل عريّب، ابن إىل اخلميين السي د

 النَّاس وندعو عريب ابن إىل ُنشًن أنْ  أمَّا الصَّحيح، ادلنهجُ  ىو ىذا فقط، والعرتة الكتاب منهج إىل واإلشارة
م صحيح عريّب، ابن لدراسة  عميقة رمزيّة قضيَّة القضيَّة ىذه ولكنْ  يأتوا، ولن يأتوا ل َم الشيوعّيٌن أي أهنَّ

 عنواناً  كانت دولة أكرب ح ُسلطة أعلى إىل اإلسَلمية اجلمهورية ح شيعيَّة ُسلطة أعلى من خطاب وىذا
 طول وعلى العرفانّية ادلدرسةِ  رموز من رمز اخلميين السي د العرفاين، الذَّوق ىو ىذا بالنَّتيجة لكن لإلحلاد،

 وتأث ر واضح اقتباس ىناك اخلط طول على لكن ادلواطن، بعض ح عريب ابن ينتقد قد أنّو صحيحٌ  ُكتبِو،
 مستوى وعلى القواعد، من التقعيد والتأصيل، التقعيد مستوى وعلى وادلصطلح، التعبًن ُمستوى على واضح
 اخلميين، السي د ُكتب نُراجع أن أردنا إذا واضحٌ  وىذا والن صوص، ادلضامٌن مستوى وعلى العاّمة، الرؤية
 :ادلثال سبيل على
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 (.السَّحر دعاء شرح ح: )كتابوُ 
 (.والوالية اخلَلفةِ  إىل اذلداية مصباح: )كتابُو ذلكك

 (.الصََّلة سر  : )كتابُو كذلك
 (.للصََّلة ادلعنوية اآلداب: )كتابُو كذلك
 الفصوص، كتاب على لو حاشيةٍ  عن فضَلً  العرفاين اجلو   ح اخلميين السي د َكتبها الَّيت من أخرى وُكُتب
 األُنس، مصباح كتاب على كذلك حاشية ولو عليو، حاشيةٌ  اخلميين للسي د ىذا احِلَكم فصوص نفس

 شرحٌ  وىو الفنَّاري زُلَمَّد ابن محزة ابن ِلُمَحمَّد الكتاب ىذا األنس مصباحُ  دلن؟ الكتاب ىذا األُنس مصباح
 ابن تَلمذة أبرز ومن عريّب، البن مباشرٌ  تلميذٌ  ىو القونويّ  الدين وصدر القونوّي، الد ين صدر َكَتبوُ  لكتابٍ 
 :ُمباشر بشكلٍ  حاشيتان فهناك عريب،

 .العرفانية ادلدرسة قُرآن احلكم فصوص على األوىل احلاشية
ا اري،للفنَّ  األُنس مصباح على وحاشية  ".األُنس مصباح" ح جاء ما ببعضِ  االستشهاد سيأت ورمبَّ

 السي د وكَلم آملي جوادي الشَّيخ وكَلم ادلطهري الشَّيخ كَلم لكم اتَّضح وقد كبًنة، قضّية القضّية إذاً 
 ح جاء ما بٌن واربطوا ادليزان، لتفسًنِ  آملي جوادي ومدح ادلطهري الشَّيخ مدح مع اربطوه الطباطبائي،

 أنَّ  أعتقد وآسية، مري إالَّ  الن ساء من يكمل مل أنَّوُ  من ادلكيَّة الُفتوحات ح جاء ما وبٌن ادليزان تفسًن
 عن احلديث أُريد ال ىنا أنا وجليَّاً، واضحاً  صار االخرتاق وَمنَفذ وبيَّنة وجليَّة واضحة ستكون الص ورة
 ح البحث ىو بالذَّات وادلوضوع ،..!!(فَاِطَمةِيَاِلَبَّيكِِ: )عنواهُنا احللقات تفاصيلها، بكل   العرفانّية ادلدرسة
 وعلماء وفُقهاء مراجع بٌن فاطمة ُظَلمة األوَّل، الِقسم ح ضَلنُ  واآلن الش يعّي، الوسط ح فاطمة ُظَلمةِ 

 آخر، بشكلٍ  احلديثُ  فسيكون أحتدَّث أن أريد كنت ولو العرفانّية، ادلدرسة عن أحتدَّثُ  ال ىنا أنا الش يعة،
 اجلانب على مركَّز اجلهة، ىذه على مركَّز كَلمي تفاصيلها، كل   ومن جذورِىا من دراسِتها من فَلبُدَّ 

 .الش يعي   الوسط ح فاطمة ُظَلمة على مركَّز الزَّىرائي،
 ُظَلمة إىل فأشرتُ  الش يعّي، العقل تكوين منابع أحد ىو ادليزان وتفسًن ادليزان تفسًن إىل احلديث بنا وصل

 احلديث بنا وصل لذلك جاءت، أين من الظَلمة ىذه جذور عن أِبث أنْ  وأردتُ  التَّفسًن ىذا ح فاطمة
 كثًناً، عريب ابن عن حتدَّثتُ  فقد عريّب، ابن عن احلديث أُريد ال ىنا وأنا عريب ابن وإىل ادلكّية الفتوحات إىل

 وؽلكنكم ادلهدوّي، ادللفّ  ح كثًناً  عريب ابن عن حتدَّثت فقد ادلهدوّي، ادللف   برنامج إىل تعودوا أنْ  وؽلكنكم
 على َتدخلوا أنْ  وؽلكنكم الش يعّي، العرفان حلقات رلموعة (والتأويل التنزيل ملف  ) برنامج إىل تعودوا أنْ 

 وحتدَّثتُ  عريّب، ابن فيها تناولتُ  حلقات ِعدَّة وستجدون الش يعيّ  العرفان جانبو وإىل امسي وتكتبوا اإلنرتنت
 ألنَّكم تنسوا ال عريّب، ابن عن ليس فاحلديث لذا الربنامج، ىذا من األوىل احللقات ح عريّب  ابن عن أيضاً 



  13/ ج َفاِطَمة َيا َلبَّيكِ : 96 الَحَمَقة    النَّاِطق الِكَتاب  : 3/ ج َوالِعْتَرة الِكَتاب َمَمف  برنامج: 

- 28 - 
 

ا   ...!؟ُظاَلَمِتيَِعنَِِْوالسَِّنةَُِِحقِّيِِفيِالَغِميَزةَُِِىِذهَِِِما :فاطمة بقولةِ  أُذك رُكم القضيَّة، هبذهِ  تنشغلون قد رمبَّ
 ىذه جذرِ  عن أِبث أن أُريدُ  فإينّ  عريبّ  ابن ذكرِ  إىل وردتُ  وحينما أذىاِنكم، أمامَ  ضعوىا الكلمة ىذه

 احلديث بقيَّة طويل، احلديثُ ، اجلوّ  ىذا ح دخلتُ  فلذلك جاءت، أين من ادليزان تفسًن ح ادلوجودة اجلرؽلة
 الوسط ح لفاطمة ظَلمة ىناك العرفايّن، الوسط ح فاطمة ُظَلمة وعن العرفانّية ادلدرسة وعن عريب ابن عن

 .تعاىل ا شاء إنْ  غداً  ُنكِمُلها الش يعيّ  العرفاين
 ... الَقَمر رَِعايَة ِح  َوأَتْ رُُكُكم

 اإلًْخَسًِْج عَلَى ًَهُخَببِعٍِنَب هُشَبىِدٌِنَب ًًَُجٌُهِ ًُجٌُىِنَب عَيْ الىَسْةَ إوْشِف احلُسَني أَخٍِهَ ًَجْوِ عَيْ الىَسْةِ وَبشِفَ ٌَب

 ...احلُسَني أَخٍِهَ بِحَكِّ

  ... اهلل أَهبىِ يف. .. غَدَاً ٌَخجدَّدُ ًالـوُلخَمى ... جَوٍعبً الدُّعبء َسْألُىن
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ِ:وفيِالختام
التنبي  وِال  ىِأنّن  اِحاولن  اِنق  لِنص  ومِالبرن  اماِكم  اِى  يِوى  ذاِالمطب  و ِلِلِبُ  ّدِم  نِ

يخل  وِم  نِأخط  اءِوىف  واتِفم  نِأرادِالدقّ  ةِالكامل  ةِعلي  وِمراجع  ةِتس  جيلِالبرن  اماِ
ِبصورةِالفيديوِأوِاألوديوِعلىِموقعِزىرائيون.

 
 
ِ

ِمعِالتحيات
ِال ُمتابَعة
ِزىرائيون
ِى 3417ِ
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