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 ًالرُّسعٌُى السَّاتِعَح حُمَلَحَالْ

 عَشَس السَّاتع اجلُصْءُــ  فَاطِوَح ٌَا لَثٍَّهِ
 

  ... بَ َناِتْ  أَبْ َناِئيْ  َأَخَواِتْ  ِإْخَوِتْ  َعلْيُكم َسبَلمٌ 
 ح حديثي زال ال ..!!فَاِطَمةِيَاِلبَّيك8ِِ َأْجَوائوِ  ِحْ  السَّابقة َحَلَقاتُنا تقدََّمت الَِّذيْ  ابَّبُ  عنواننا ىو العنوانُ 
 ادلؤسَّسةُ  الش يعيّ  الوسط من األوَّل الِقسم وح الش يعّي، الوسط ح واحُلَسٌن احَلَسن أم   ُظبلمة وشؤون أطرافِ 
ينيَّةُ   وُمفك رينا وُمفس رينا وعلمائنا وفقهائنا مراجعنا بٌن الزَّىراءِ  ُظبلمة واضحةٍ  َوجيزةٍ  بعبارةٍ  الرَّمسية، الد 

  ..!!ُظبلمة من لَ َها ويا وُزعمائِنا،
 8ح تتلخَّصُ  الزَّىراء ُظبلمة

 قَتَلها يُنكروا أنْ  ومراجعنا علمائنا ِمن ُُياولون فالكثًنون ُُيكن، ما أقصى إىل مظلومّيتها ََتفيفُ  :أولًِ
 حد   أقصى إىل اجلرُية َتفيفُ  وىدُفهم فقط، التَّهديدِ  حد   إىل وصلت القضيَّة وأنَّ  عليها، اِ  َصلواتُ 
 .أوَّالً  ىذا شلكن حد   أقصى إىل وظاِلميها قاتليها وتربئةُ  شُلكن،
 نقطٍة؟ أيّ  من يبدأ ىذا وقطعاً  العقائديّة، ادلنظومة من أي البيت، أىل عقائد منظومةِ  من إخراُجها :وثانياًِ

 .الغيبّية مقاماِِتا ح التشكيكِ  نقطةِ  من
 وفقهاؤنا وعلماؤنا مراجُعنا مشكورين بذلوُ  اجلهدُ  وىذا معها، األدبِ  وإساءةُ  هبا النَّواقصِ  إحلاقُ  :وثالثاًِ
 .مقاماِتم تعاىل ا أعلى

بُوين واحلديث ضلن احلديث، وسيأت  بظبلمةِ  يرتبطُ  ما لكم أنقل ال ألنَّين بلقمةٍ  ولو كذَّبوين! بلقمة ولو وكذ 
 فيها يشك   ال الَّيت الُكتبِ  من األوىل، الدرجة من علمائنا أسفارِ  ومن الكبار، مراجِعنا ُكتبِ  ِمن إالَّ  فاطمة
 وسأبقى لكم نقلت الكتب ىذهِ  من وعلمائنا، مراجعنا من ألَّفها من هبا يفتخرُ  وكتب معروفة كتب أحٌد،
 .الش يعيّ  الوسط ح فاطمة ُظبلمة لكم أنقل

 السي د تناولوُ  وما احلاضر، وقتنا ح الش يعيَّة الثَّقافة مناِبعِ  أىم   من ىو الَّذي ادليزان تفسًنِ  إىل الكبلمُ  بنا وصل
 عن احلديثِ  ح عمران آل سورة من واألربعٌن الثَّانية اآلية عند الثَّالث اجلزء ح عليو اِ  رمحةُ  الطباطبائي

 العاَلمٌن نساء سي دةُ 8 الكرمي الُقرآن َتفسًنِ  ح قولوِ  بصريحِ  الطباطبائي السي دُ 8 الكبلمِ  ُخبلصة .مرمي السي دةِ 
 اآلية تدفعوُ  الَّذي والقولُ  ادلعىن، ىذا ُُياِلفُ  قولٍ  أيّ  َتدفعُ  اآلية ىذه بأنَّ  صرَّح وقد مرمي، اإلطبلق على

 ادلخالفٌن برواياتِ  جاءنا الروائي البحثِ  باب وح .األنبياء خاتِ  قولُ  ىو الطباطبائي السي د َزعم حبسبِ 
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 سلبها فإنّو وبالنَّتيجة فاطمة، شيءٍ  وآخر خدجية ُثَّ  آسية، ُثَّ  مرمي، أوَّالً  العادلٌن ِنساء سي دة أنَّ  لنا ليُثِبت
 اِ  رمحةُ  الطباطبائي سي ُدنا الوصف ىذا سلبها( العادلٌن نساء سي دةُ  فاطمةُ ) أوصافها، وأبرز ألقاهبا، أبرز
 ِمن َيكُمل مل8 )قولو ح عريب ابن عند ىو القضيَّةِ  وأصلُ  القضيَِّة، أصل عن حبثنا وقد .ادليزان تفسًنهِ  ح عليو

 (.وآسية مرمي إالَّ  الن ساء
 عريب ابن فكرُ  قطعاً  عريب، ابن ِفكر علينا َجرَّهُ  وما الش يعيّ  الوسط ح تأثًنهِ  ومدى عريب ابن على وعرَّجت
 فإنَّ  العرفانّية، ادلدرسة أجواء عند تتوقَّف ال القضيَّة لكنَّ  العرفانّية، ادلدرسة أجواءِ  ح ىو األوىل بالدَّرجةِ 

 أجواءِ  ِح  َترتدَّدُ  الَّيت ادلطالب ِمن الَكثًن وُىناك عريب، بابن تأثَّروا العرفانّية ادلدرسة أجواء خارج ىم شلَّن كثًناً 
 ابن فكر إىل ومرد ىا بامتياز صوفّيةٌ  فهي ُأصوذلا وعن ُجذورىا عن نبحث أنْ  أردنا إذا الش يعيَّة، الثَّقافة
  !!عريب
 وخرجوا فكرهِ  على الش يعةِ  ُعرفاءُ  اعتمد الَّذي عريب ابن أجواء وح العرفانّية ادلدرسة أجواء ح اآلن ضلنُ 

8 الش يعيَّة العرفانية ادلدرسة قُرآنُ  ىو ىذا ..!!أمجعٌن عليهم وسبلموُ  اِ  صلواتُ  زُلَمَّد آلِ  إىل اإلساءةِ  بنتائج
 النَّاشر ميبلدي، 8006 الثانية، الطبعة عفيفي، العبل أبو الدكتور بتحقيق الطبعة ىذه ،(احِلَكم ُفصوص)

! الش يعة ُعرفاء لدى ادلقدَّس الكتاب ىذا احِلَكم ُفصوص ِكتاب على سريع مرور القاىرة، للنَّشر، الش عاع
8 قُلتُ  كما -ِوسلَّمِعليوِاهللُِِصلَّىِاهللِرسوؿِرأيتُِِفإنِّيِبعدِأمَّا - الكتاب؟ ُمقد مة ح يقول ماذا

 قطعاً  وىذا..!! . األبرت الشَّيخ أمسيو وأنا األكرب، الشَّيخُ  ُيسّمونو براحِتهم ىم..!! . أبرت وُمَصل   برتاء صبلةٌ 
 أصار األنبياء، من نبي اً  أصار نفسو بالرَّجل يل شأن ال وأنا! العظيم الرجل ىذا أسرار معرفة ح فهمي لقلَّة

 صار للنُبُ وَّة، خاِتاً  وآلو عليوِ  ا َصلَّى زُلَمَّدٌ  صار مثلما الوالية ح لدرجةٍ  خاِتاً  صار األوصياء، من وصيَّاً 
 ىو يل بالن سبة سِنيَّاً  أم كان شيعيَّاً  عريب ابن وغًن عريب ابن بالرجل، يل شأنَ  ال ناصبيَّاً، صار شيعيَّاً،
 إمامِ  عند مرضيَّاً  ورُجبلً  شيعيَّاً  صار عريب ابن أنَّ  عندي ثَ َبت لو حّتَّ  ُكتب، عن أحتدَّث أنا ُكتب، رلموعةُ 

  .ودِمو حلموِ  ح ال ُكتُبوِ  ح ىو العال ِم ألنَّ  ُكتَُبو أنتقدُ  سأبقى زمانِنا
 أنا أعرفُو، وال عريب ابن رأيتُ  ال أنا اذلدى، على فليكن اذلدى، على عريب ابن إنَّ 8 يقولون الش يعة ُعرفاءُ 
 ُكُتبٌ  ىذه8 فيقولون يعودون!! زُلَمَّد آللِ  والعداءِ  وبالنَّصبِ  بالضَّبللِ  مشحونةً  ُكتُباً  وقرأت ُكتُباً  رأيتُ 
 ُكُتب ح خصوصاً  الكتب ُكل   ح اخلط طول على موجودةٌ  التحريف قضيَّةُ  ُأصد قكم، إين   نعم زُلرَّفة،

 قَِبلت لو حّتَّ  عليها، دّلونا ارَّفة؟ غًنُ  الكتب ىي أين عريب، ابن مثل للجدل مثار ىي الَّيت الشَّخصيات
 كانت سواء الُكتب، ىذهِ  أنتقدُ  أنا ارَّفة، الُكُتب ىذه ىو عندي فالَّذي زُلرَّفة ىذهِ  عريب ابن ُكُتب أنَّ 

 أنَّ  أمَّا نعم، الُكتب ح ادلواطن بعضُ  ُحر فت ما إذا ُتصدَّق أنْ  ُُيكن التحريف وقضيَّة زُلرَّفة، غًن أو زُلرَّفة
 الصَّحيحة لُكتبوِ  يتعصَّبون الَّذين عريب ابن أتباع منطقيَّاً، ليس الكبلم فهذا ُُيرَّف آخرهِ  إىل أوَّلوِ  من الكتاب
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 أكثرُ  انتشرت ادلتأخرين القرنٌن ح القرن، ىذا مثل ح ُخصوصاً  وستنتشر صحيحة بُنسخٍ  سيحتفظون
 أنا وبالتايل حال، أي   على انتشرت، الُكتب أكثر القليل، إالَّ  اخلزائن ح زلفوظاً  الُكُتب من يبقَ  مل الُكُتب،

 حُترَّف، مل أم ُحر فت الُكُتب ىذه أنَّ  ُمهتمَّاً  ولست يكن، مل أم شيعيَّاً  صار عريب ابن يكون أن ُمهتّماً  لست
 فماذا الُكُتب، ىذهِ  مع نِقاشي وانتهينا، ضبللٍ  ُكُتب الُكُتب وىذهِ  الُكُتب، ىذهِ  ىو ادلكتبات ح عريب ابن

 !األبرت؟ الشَّيخ يقول
ِسنةُِمحـرِمنِاأُلَخرِالَعشرِفيُِأرِيُتهاُِمبشِّرةٍِِفيِوسلَّمِعليوِِِاهللِصلَّىِاهللِرسوؿَِِرأيتُِِفإنَّيِبَعدِأمَّا

ِليِفقاؿِكتابِوسلَّمِعليوِاهللُِِصلَّىِوبيدهِِِدمشقِبمحروسةِِِوستمئةِوعشرينِسبع ِكتابُِِىذا:
 وبالنتيجة ادلكاشفة، على أيضاً  ىم يُطلقونو وقد ادلنام، على يُطَلق الوصف ىذا ادلبشرة - الِحكمِفصوص
ِليِفقاؿ - ادلنام عن ببعيدةٍ  ىي وما أيضاً  ادلنامات ألوان من لونٌ  ىي ادلكاشفة ِفصوصِكتابُِِىذا:
ِمنَّاِاألمرِوأوليِولرسولوِِِهللِِِوالطَّاعةِالسَّمعُِ:ِفقلتِبو،ِينتفعوفِالنَّاسِإلىِبوِِِواخرجُِخذهِالحكم

َِحدَّهُِِكماِالكتابِىذاِإبرازِإلىِوالهمَّةِالقصدِوجرَّدتُِِالِنيَّةِوأخلصتُِِاألُمنيةِفحقَّقتِأُِمرنا،ِكما
ِوفيِفيوِيجعلنيِأفِِْتعالىِاهللِوسألتُِِنُقصاف،ِولِزِيادةٍِِغيرِِِِمنِوسلَّمِعليوِاهللُِِصلَّىِاهللِرسوؿِلي

 وما الد عاء؟ ىذا لوُ  ا استجاب فهل - ُسلطافِعليهمِللشَّيطافِليسِالَّذينِعبادهِِِمنِأحواليِجميع
ليل ما! ذلك؟ على الدَّليل  عليهم للشَّيطانِ  ليس الَّذين أولئك من فصار الد عاء لوُ  استجاب ا أنَّ  على الدَّ

 . الضالَّة ُكتُبوُ  ذلك ودليلُ  قدمِو، إىل رأسوِ  ِمن ركبوُ  قد والشَّيطانُ  ُسلطان؟
 وغًنهُ  الصَّادق جعفرٌ  ىو ا عن ينطقُ  الَّذي إبليس، عن ينطقُ  وناطقٌ  ا عن ينطقُ  ناطقٌ 8 ناطقان مها

 عريب ابن! ىذا؟ يدَّعي أنْ  يستطيع من! الصَّادق؟ جعفر كُنطقِ  عريب ابن نُطق كان فهل إبليس، عن ينطقُ 
 وتُ رَّىات الطباطبائي السي د تُ رَّىات من ودعوكم إبليس، عن ينطقُ  وناطقٌ  الشَّيطان، عن ينطقُ  ناطقٌ  ىو

 وإعطائوِ  وتعظيموِ  وتبجيلوِ  مدحوِ  ح ىؤالء تّرىات من دعوكم اآلخرين، وترَّىات مطّهري مرتضى الشيخ
  .ُكتُِبو نفسِ  ومن احلقائق ىي ىذهِ  التُ رَّىات، ىذهِ  من دعوكم! العالية ادلنازل تلكم

ُِسلطافِعليهمِللشَّيطافِِِليسِالَّذينِِعبادهِمنِأحواليِجميعِوفيِفيوِيجعلنيِأفِِْتعاؿِاهللِوسألتُِ
ِوالنَّفثُِِالسُُّبوحيِباإللقاءَِجنانيِعليوِوينطويِلسانيِبوِِِوينطقُِِبنانيِيرقموُِِماِجميعِفيَِيُخصَّنيِوأفِْ

 ُيرتجم فقط ىو يعين - ُمتحكِّماًِِلُِمترِجماًِِأكوفِحتَّىِالعتصاميِبالتأييدِالنَّفسيِالروعِفيِالرُّوحي
ِمقاـِمنِأنَّوُِِالُقُلوبِأصحابِاهللِأىلِمنِعليوِِِيقفُِِمنِليتحقَّق - !الوحي ترامجة من فقدصار الوحي،

ِيكوفِأفِِْوأرجو - الكتاب ىذا ىو يعين - التلبيسِيدُخُلهاِالَّتيِالنَّفسيةِاألغراضِعنِالمنزَّهِِِالتقديس
ِأُلقيِفما - إيلّ  احلقّ  يُلقيو الَّذي - ِإليِِّيُلقيِماِإّلِِأُلقيِفماِِندائي،ِأجابَِِقدُِدعائيَِسِمعَِلمَّاِالحقِّ
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 َعَليَِِّبوِِِيُػنَػزِّؿُِِماِإلِِّالمػسطورِىذاِفيِأُنِزؿُِِول - احلقّ  وليس الشَّيطانُ  ِإليو يُلقيو ما - ِإليِِّيُلقيِماِإلَِّ
 - !والر سل األنبياء يَِرثُ  - وراثِولكنِّيِرسوؿِولِبنبيِ ِولستُِ - الوحي ىذا عليو نَ زَّل ا يعين -

 فاحلارثُ ! شيطان آلخرتوِ  وىو يعين رواياتِنا، ح الشَّيطان أمساء من ىو حارث بادلناسبة - َحاِرثِوآلخرتي
ِولكنِّي - الزَّارع أي احلارث يقصد بل ادلعىن ىذا يقصد ال ىو قطعاً  - وارثِولكنَّي - الشَّيطان أمساءِ  من

ا - َحاِرثِوآلخرتيِوارث  أبو وىو احلاِرث ىو فالشَّيطان!! ىنا امسُوُ  يُذكرَ  أنْ  أحبَّ  قد الشَّيطان أنّ  ورَّبَّ
  .أيضاً  احلاِرث ىذا
ا - أكوفِأفِِْأرجوِاهللِومن -8يقول أنْ  إىل ِاهللِومن - أكون أنْ  وليس( يكون أنْ  أرجو ا ومن) ادلراد رَّبَّ

ِفتقيَّدِالػُمطهَّرِالػُمَحمَّديِِّبِالشَّرعِِِوقُػيِّدَِِفتأيَّدِأُيِّد - الكتاب ىذا يكون أنْ  يعين - يكوفِأفِِْأرجو
 ذلكِمنِالعبدِعلىِالماِلكِألقاهِماِفأوَّؿ -8يقول ُثَّ  - أُمَّتوِِِمنِجعلناِكماِزُمرتوِفيِوَحَشرناِوقُػيِّد،

 ىو واضحة ادلقد مة الوحي، ىذا فلنرَ  الكتاب، ىذا ح الوحي يكتب وبدأ عليو، الوحي من ا ألقاه يعين -
 لقد واِ  - حارثِوآلخرتيِوراثِولكنَّيِرسوؿِولِبنبيِ ِولستُِ -8قال كما لكن وحي، عن يتحدَّث

 ..!!حرثاً  ِديَنكم َحَرث
 ىذا - فَػَقاؿِلَبنِِبَقَدحِالمناـِفيِأُِتيَِِوسلَّمِعليوِاهللُِِصلَّىِاهللِرسوؿِترىِأل -8مثبلً  ،64 صفحة ح

 الفصوص، امسوُ  ىو ،(إسحاقّية كلمةٍ  ح َحق يَّة حكمةٍ  فص  ) فص؟ أي   ح 64 صفحة عريب ابن كبلم
 يعين فصوص ،(إسحاقّية كلمةٍ  ح َحق يَّة ِحكمةٍ  فص  ) األنبياء أمساء حبسب فصوص على الكتاب قسَّم
 أنَّ  يبدو - وسلَّمِعليوِاهللِصلَّىِاهللِرسوؿِترىِأل - 648 صفحة ح الرتتيب، نفس الفصول مثل

ِصلَّىِاهللَِرسوؿَِترىِأَلِ - أبرتٍ  شيطانٍ  من أبرتٌ  وحيٌ  فهذا البرتاء، بالصَّبلة يوحي يوحي، ىكذا الوحي
ِقاؿِلَبن،ِِبَقدحِِِالمناـِفيِأُِتيَِِوسلَّمِعليوِاهلل ِأعطيتُِِثُمَِِّأظافيري،ِمنِالرَّيُِِّخرجِحتَّىِفشربتوُِ:

 يسري فالعلمُ  - الِعلم:ِقاؿِاهلل؟ِرسوؿِياَِأوَّلَتوَُِِماِِقيل - لُعَمر أعطيُتو القدح ح بقي ما - ُعَمرَِفضلي
 ىذا على اخلُميينّ  للسي د تعليقاً  قليل بعد عليكم سأقرأ ألنَّين ادلقطع ىذا قرأت أنا ُعَمر، إىل ا رسول من

  .احلديث
ِوسلَّمِعليوِاهللِصلَّىِاهللِرسوؿِماتِولهذا - ادلاضية احللقة ح الكبلم ىذا قرأتُ  وقد ،341 صفحة

 بكر أبو يعين - رَبِّوِعنِالخالفةِيأخذِمنِأمَّتوِِِفيِأفَِِّلعلموِِِعيَّنوُِِولِأحدِإلىِعنوُِِبخالفةٍِِنصَِِّوما
 كذلك وعثمان كذلك وعمر مباشرًة، ا عن َرب و، عن اخلبلفة أخذ بل ا، رسول عن ليس اخلبلفة أخذ

 اخلبلفتٌن، بٌن ومَجعت والباطنة الظَّاىرة اخلبلفة أخذت رلموعة ىناك أنَّ  من عليكم أمس يوم قرأتُ  وعليٌّ،
 ادلتوك ل كذلك وذكر العزيز عبد ابن وعمر يزيد ابن معاوية وذكر واحَلَسن وعليّ  وعثمان وُعَمر بكرٍ  أبا فذكر
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 الفصوص شرح ألنَّ  ربَّو، عن اخلبلفة فأخذ والعصمة والباطنة الظَّاىرة اخلبلفة بٌن مَجَع ىذا العباسّي، ادلأبون
 - كبًنة موسوعة ادلكية والفتوحات سُلتصر نصّ  ىذا باعتبار ادلكيَّة، الُفتوحات ح أين؟ صلدهُ  أن ُُيكننا
ِأُمَّتوِِِفيِأفَِِّلعلموَِِِعيَّنوُِِولِأحدِإلىِعنوُِِبخالفةٍَِِنصَِِّوماِوسلَّمِعليوِاهللِصلَّىِاهللِرسوؿِماتِولهذا

ِذلكَِعِلمِفلمَّاِالمشروع،ِالُحكمِفيِالموافقةِمعِاهللِعنِخليفةًِِفيكوفِرَبِّوِعنِالِخالفةِيأخذَِمن
 لكل   مفتوحاً  األمر جعل بل بعينوِ  شخصٍ  ح األمر جيعل مل - األمرَِيحُجرِلمِوسلَّمِعليوِاهللُِِصلَّى
م عن اخلبلفة يأخذون الَّذين أولئك  ادلأبون ادلتوك ل أمثال والباطنة الظَّاىرة اخلبلفة بٌن مَجعوا الَّذين وىم رهب 

 كبلمِو، آخر إىل - والرُّسلِالرَّسوؿَِمعدفِِمنِيأخذوفِخلقوِِِفيُِخلفاءَِفِللَّوِِ - عليو ا لعنةُ  العبَّاسي
 عريبّ  ابن عقيدةُ  ىي ىذهِ  ،341 صفحة ح ىذا عريّب، ابن األبرت الشَّيخ إىل الشَّيطان وحي من أيضاً  وىذا
  .عليو اِ  لعنةُ 
 الكلمات، وبأىم   اآليات بأىم   يأت فإنّو األنبياء من َنب   عن ويتحدَّث الفصوص من فصَّاً  يتناول حٌن وىو

 ح البيت، أىل أعداءِ  ُكُتب ح ىو ما حبسبِ  النَّب   أحاديث ح َوردت الَّيت الكلمات أو الُقرآنية الكلمات
 كلمةٍ  ح إمامّية حكمةٍ  فص  ) إىل وصل وَلمَّا عليها، الضَّوء ُيسل ط الكلمات بأىم   يأت النَّواصب، ُكُتب

 حديث إىل ُيِشر مل القوم، ُكتب ح معروف حديثٌ  احلديثَ  ىذا أنَّ  معَ  ادلنزلة حديث إىل ُيشر مل( ىارونّية
 ما ويشرحون( إمامّية) كلمة عند فيقفون يُرق عون الش يعة الُعرفاء قطعاً  بعيد، من وال قريبٍ  من ال ادلنزلة

 ..!!أكاذيب ُكل ها أكاذيب، وُكل ها يشرحون،
 أحد إىل دخل األيَّام من يوم ح نؤاس أبو8 نؤاس أيب عن تُنَقل حكاية ىناك نؤاس، أيب قضيَّة مثل ىذهِ 

بوُ  يُدر سُ  درسية حلقةٍ  ح شيخاً  فوجد ادلساجد  نؤاس أيب شعر من أبياتاً  أخذ وقد الببلغة، من شيئاً  ُطبلَّ
 األدبّية والصور الكناية ووجوه االستعارة وجوه ذلم ويُظِهر ىذه، أبياتوِ  ح نؤاس أيب مقاصد ذلم يشرح وبدأ
 أبا أتعرف ىذا يا8 قال منو، فدنا الرَُّجل ىذا مسعَ  نؤاس أبو ،... كذا ويقصدُ  كذا يقصدُ  نؤاس أبا وأنّ 

 ىذا، يقصد نعم،8 قال تقول؟ الَّذي ىذا بأبياتوِ  يقصدُ  نؤاس أبا أنَّ  أعلمك فما8 قال ال،8 قال نؤاس؟
 مل أقول، ما أدري أكن مل سكران وأنا األبيات ىذه قُلتُ  وقد نؤاس أبو أنا رجل يا8 قال وكذا، كذا والدليل

 ىذا بأنَّ  يقولون حٌن الش يعة وُعرفاء !!سكران وأنا السَّليقة على األبيات ىذه قلتُ  أقول، ما أعي أكن
 وىذا ،[خرط ح خرط] كتاب فهو بالكثًن، ثبلثة أو إثنان أو واحد إالَّ  عصرٍ  ُكل   ح يفهموُ  ال الكتاب
 [. خرط ح خرط] ىو أيضاً  جناهبم من احلديث

 ىذا على لشيعتوِ  أعطاىا اإلمام ادلعصوم، اإلمام من الكامل البليغُ  القولُ  وىي الكبًنة اجلامعة الز يارة
 ىذا ولكن آخر، شيء ىذا يفهموىا مل أم الش يعة فهمها يفهَمها، أنْ  يإمكانوِ  شيعي   كلَّ  أنَّ 8 األساس
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 إنَّين8 يقول الَّذي األبرت ىذا ال اذلادّي، زُلَمَّدٍ  ابنُ  عليٌّ  الوحي ترمجان ىو وىذا ىكذا، للش يعة أُعطي النصّ 
 ُعرفائنا وعند مراجعنا عند واخلذالن التوفيق لسوءِ  نصنع ماذا ولكن الوحي، يرتجم ُمتحك م، ال ُمرتِجم

ء  ..!!األجبلَّ
 كلمةٍ  ح فرديّة حكمةٍ  فص) الُفصوص، آخر ىذا األخًن الفص   ىو وىذا ،832 صفحة إىل وصلنا وإذا

 أي   احلديث، ىذا إىل وذىب اآليات ُكلَّ  ترك واحد، حديثٍ  إىل وذىب األحاديث كل ترك ،(زُلَمَّديَّة
 النَّبّ  أحاديث ُكلَّ  ترك - الصَّالةَِعينيِوقُػرَّةُِِوالطِّيبِالنِّساء:َِثالثُِدنياُكمِِمنِِإَليَُِِّحبِّبَِ - حديث؟

 احِلَكم، ُفصوصُ  ىي ىذهِ ! عائشة؟ منزلة عن ليتحدَّث وذلك احلديث ىذا يسوق أنْ  ألجلِ  اآليات وكلّ 
 ىذه ىي!! ثبلثة أو إثنان إاّل  عصرٍ  ُكل   ح يفهمها ال الَّيت ىذا ىي! ىذه؟ ىي! ِحَكِمكم؟ فصوصُ  ىذه

 !اخلُزعببلت؟
 ابن عصر من قريب وىو ،565 سنة متوجّ  السّيد ىذا !احِلَكم؟ ُفصوص عن اآلملي حيدر السي د قال ماذا

 الَّذي الكتاب ىذا عريب، ابن أوساخ لنا نَ َقلَ  الَّذي ىو اآلملي حيدر السي د ،416 متوجّ  عريب ابن عريب،
 ُيسّميو كما العريب، ابن الدين زليي األبرت الشَّيخ ،(األكرب الشَّيخ َتشي ع ح ادلتٌن القول8 )عنوانو يديّ  بٌن

 والثَّاين األوَّل وصف ح َوَرد ولذلك للنَّاصّب، وصفٌ  واألعرايب األعرايب، ابن الدين شُليت اإلحسائي الشَّيخُ 
 البدو، إىل إشارة وليس النَّواصب إىل إشارة ونِفاقاً، ُكفراً  أشد   الُقرآن ح واألعراب ،األعرابّياف8 الر وايات ح

 الدين شليت األبرت الشَّيخ َتشي ع ح ادلتٌن القول. ومعصومّية قُرآنّية ورموز ُمصطلحات ىذهِ  حال، أي   على
 زليي األكرب الشَّيخ تشي ع ح ادلتٌن القولُ ) امسو ىكذا، ليس امسو الكتاب قطعاً  الثَّاين، اجلزء األعرايب، ابن

 ،107 صفحة البيضاء، اجَّة دار الطهراين، قاسم الشَّيخ تأليف الثَّاين، اجلزء ىو وىذا( العريب ابن الدين
8 امسوُ  احِلكم لفصوص ُمفصَّل شرح لوُ  اآلملي حيدر السي د اآلملي، حيدر للسي د وعريض طويل كبلم ىناك

  اآلملي؟ حيدر السي د يقول ماذا ،(الفصوص شرحِ  ح الن صوص نص  )
 ىذه بأنَّ  قُلت األوىل احللقاتِ  ح تتذكَّرون إذا - ِسرَّهِاهللَِقدَّسِاألعظمِالشَّيخِفضيلةِفيِالثَّانيِالتَّمهيد

 ىذه النَّواصب، ادلتصو فة من عريب، ابن من جاءتنا أين؟ من جاءتنا( ِسر ه ُقد س) ،(ِسرَّه ا َقدَّس8 )العبارة
 تقديس ح التعبًن من اللون وىذا الفهم ىذا أنَّ  يعلمون ال وىم العرفانّيٌن غًن هبا يتمسَّك الَّيت األشياء من

ِوفضيلةِِسرَّهِاهللَُِِقدَّسِاألعظمِالشَّيخِِِفضيلةِِِفي - !عريب ابن ثقافة ومن الص وفيَّةِ  الثَّقافة من ىو األسرار
ِوأنَّوُِِوفعالًِِقولًِ - !عريب ابن والية - وليتوِِِوإثباتِوالُفتوحات،ِالُفصوصِمنِإليوِالمنسوبينِالكتابين

 كتاب؟ أي - ِإلَيوِالكتابُِوصوؿِتحقيقِفيِاألوَّؿِالوجوُِ -8يقول أنْ  إىل - تعالىِاهللِأولياءِمن
ِل:ِفنقوؿِوالكشف،ِوالعقلِِِالنَّقلِِبُحكمِالنَّبيِِّمنِِإلَيوِِِالكتابُِوصوؿِتحقيقِفي - احلكم فصوص
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 سلَّموا َّباذا تُرى - بوِِِوأقرُّواِىذاَِسلَّمواِبأسرىمِالذَّوؽِوأصحابِالتَّحقيقِأربابِأفََِِّخفاءِولَِشكَِّ
ِالوجوِعلى - !احلكم فصوص كتاب - النَّبيِمنِإليوَِوَصلَِِالكتابِىذاِأفَِِّعلىِواتَّفقوا - وأقر وا؟
 كتابُ  ىو الكتاب ىذا أنَّ  من قليل قبل عليكم قرأتُ  كما أوَّلوِ  ح - كتابوِِِأوَّؿِِِفيِىوِبوِِِأخبرِالَّذي
 إلقاءٌ  فهو ادلالك، ىو إليو يُوحي الَّذي بأنَّ  َصرَّح ذلك بعد ولكنَّوُ  ا، رسول طريق من إليو بوِ  أُوِحيَ  وحيٍ 

ِأجابَِقدُِدعائيَِسِمعَِلمَّاِالحقِِّيكوفِأفِِْوأرجو - ِكتابو أوَّلِ  ح قال ىكذا!! وتعاىل سبحانو ا من
 فصوص كتاب ح - المسطورِىذاِفيِأُنِزؿِول - احلقّ  إليو يلقي ما - إليَِِّيُلِقيِماِإلَِِّأُلِقيَِفَماِِندائي
 من تنزيل! فوگ؟ من تنزيل ىذا لكن!! ]وحي وكتابُ  تنزيلٍ  كتابُ  فهكذا - َعَليَِِّبوِِِيُػنَػزِّؿُِِماِإلَِّ - احِلَكم
 يا من] تنزيل لكن تنزيل، ىو الكتاب ىذا أنَّ  على نّتفق ضلنُ  بالنَّتيجة، تنزيل ىو! أدري ما أنا ،[!جّوا؟

![ صفحة؟ يا ِمن] فيو جودادلو  التنزيل فيو، ادلوجود التَّنزيل مسعتم أنُتم ،إليكم موكولة القضيَّة ىذه[ !صفحة؟
 .ُحكِمكم بعدالةِ  ثِقة عندي أنا إليكم، راجعة القضية
 ال التحقيق؟ أرباب ُىم َمن - التحقيقِأربابِأفََِِّخفاءِولِشكَِِّل - اآلملي؟ حيدر السي د يقول فماذا

 الَّذين أولئك أذىاهنم؟ ح النَّاصبّ  الفكر َعشعش الَّذين األغبياء؟ الثو الن؟ الص وفية؟ الدراويش؟ ندري،
َِشكَِِّلِفنقوؿ - !التحقيق؟ أرباب ىؤالء ُىم َمن! ندري ال ُعُقوذلم؟ ح وخرَّى وبال الشَّيطان عليُهم رَِكب

ِواتَّفقواِبوِِِوأقرُّواِىذاِسلَّمواِبأسرىمِالذَّوؽِوأصحابِالتحقيقِأربابِأفَِّ - 8يقول ىو - خفاءِول
ُِشروحاًِِلوَُِِكتبواِوقدِأوَّلوِِِفيِىوِبوَِِِأخبرِالَّذيِالوجوِعلىِالنَّبيِمنِِإليوَِِِوَصلِالكتابِىذاِأفَِِّعلى

ِذىبواِكماِإلَِِّالحاؿِوليسِطرفهم،ِفيِوالحقُِِّىذا،ِعلىِوىمِاآلفِوإلىِعليوَِمزيدِلَِمدحاًِِوَمدحوه
 حيدر السي د ألنْ  أتباعِو، ومن عريب ابن تبلمذة من النَّواصب ُىم التحقيق؟ أربابُ  ىؤالء ُىم َمن - إليو

ا الباب، ىذا فتح من أوَّل ىو كان اآلملي  فتح من أوَّل ىو رمسي   بشكلٍ  ولكنْ  األشخاص بعض َسبقوُ  رَّبَّ
ِبعضِولكن - 8يقول ذلك وبعد ا، آلِ  أعداءِ  ومن النَّواصب من عريب ابن تبلمذة عن وأخذ الباب، ىذا

ِذلكِعليوِأنكرواِعادتُهمِىيِكماِوأوليائوِِِأنبيائوِِِوعنِتعالىِاهللِعن - !أمثايل من - المحجوبين
ِعلىِالَتبسَِِفقدِأمكنِوإفِِْىذاِيُمكنِلِقطعاًِِوإنَّوِاهللِرسوؿِعلىِوافتراءِمنوَِكذبٌِِىذاِإفَِّ:ِوقالوا
ِمهمالتِذلكِوُكلُِِّواإلسالـِالدِّينِفيِوإفَساداًِِوإغواءًِِإضاللًِِلوُِِالنَّبيِِّبصورةِوتمثَّلِالشَّيطافِعينوِِ

ِلهمِونُبيَّنَِِومنعهمِِبجوابهمِنقـوِأفِِْفأردناِعليوُِيحملَِمحملِولِأصلِلوِوليسِالشَّيخِمنِوخيالت
 أتباع ضلنُ ! عريب، ابن الشَّيخ ال - الشَّيخِلِوُمطاوعتوِالشَّيطافُِمتابعةِفيِىمِأنَّهمِليتحقَّقواِاألمر

ِفي - !وأمثايل أنا - ىمِوأنَّهم - !!الش يعة ُعرفاء منطق ىو ىذا زُلَمَّد، وآل زُلَمَّداً  تبعنا ألنَّنا الشَّيطان
ِويقوؿِالنَّبيِِّعنِيرويِالَّذيِلِالكاذبة،ِوالتوىُّماتِالفاسدةِوالظُّنوفِوالػُمهمالتِالخيالتِصددِِ
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 الكبلم طويل، والكبلم ويستمرّ  - وبقولهماِبهمهاِإلَِِّيتمسَّكِول - !عريب ابن يعين - تعالىِاهللِعن
 صفحة وإىل 107 صفحة من يبدأ كبلمٍ  عن نتحدَّث اآلن ضلنُ  تعلمون عديدة، لصفحات وُيتدّ  طويل
 !!النَّسق ىذا على عريب ابن َمدح ح ُكل وُ  وىذا ،231

 عن إالَّ  يروي ال الَّذي ىذا عريب ابن رلموعة من أم! الشَّيطان؟ أتباع ِمن رلموعيت ِمن رلموعة؟ أيّ  من أنُتم
 حيدر السي د تقسيم حبسب أنتم؟ رلموعة أيّ  مع وبقوذِلما، هبما إالَّ  يتمسَّك وال تعاىل ا عن ويقول النَّب

 اجملموعة ح معنا وتكونوا وتتربَّكوا تتشرَّفوا أنْ  تريدون فهل! الشَّيطانية اجملموعة ح وجعَلنا قسََّمنا فقد اآلملي
ِعليوِأنكرواِعادتهمِىيِكماِوأوليائوِأنبيائوِِِوعنِتعالىِاهللِعنِالمحجوبينِبعضِولكن - !الشَّيطانية؟

ِليتحقَّقوا - 8يقول ىو الشَّيطان، ُمتابعة ح أنُتم لنا؟ الُعرفاء يقول فماذا شيطايّن، كبلم ىذا وقالوا - ذلك
 عن ينطقُ  وناطقٌ  إبليس عن ينطق ناطقٌ  ناطقان مها - الشَّيخِلِوُمطاوعتوِالشَّيطافُِمتابعةِفيُِىمِأنػَُّهم
 َتسمعون وأنتم إبليس، عن ننطقُ  وأمثايل وأنا ا، عن ينطقُ  عريب ابن اآلملي، حيدر السي د وحبسب ا،

 !احِلَكم ُفصوصِ  ح عريب ابن قالوُ  ما مسعتم وقد أيديكم، بٌن واحلقائق
 مقاطع عليكم سأقرأُ  اآلملي، حيدر السي د ىنا كثًناً  ِامتدحها الَّيت ادلكيَّة الُفتوحات من مقاطع عليكم سأقرأُ 

 الش يعة؟ ُعرفاءُ  اآلملي؟ حيدر السي د عريب؟ ابن الشَّيطان، ُمتابعة ح ىو من لنرى ادلكيَّة الفتوحات من
 مبلحظة مع !الشَّيطان؟ يُتابعون الَّذين ُىم َمن عريب؟ ابن ننتقد الَّذين ضلنُ  أم والبقيَّة؟ الطباطبائي السي د
 8 القاعدة ىذهِ 
 العارف عن أقول حٌن مجيعاً، علينا ُسلطان لوُ  الشَّيطان ُسلطة، عليو وللشَّيطانِ  إالَّ  منَّا أحدٍ  من ما أنَّوُ 

ا شيء كل   ح يُتابعو أنَّوُ  أقصد ال الش يطان متابعة ح الُفبلين ادلرجع عن أو الُفبلين  الَّيت الفكرة ح وإَّنَّ
 ينطقُ  الَّذي زُلَمَّد، آلُ  ىم دائماً  ا عن ينطقُ  الَّذي ا، عن وناطقٌ  إبليس عن ناطقٌ 8 ناطقان مُها أنتقُدىا،

 عن الناطقٌن عن حديثاً  ننقلُ  األحيان بعض ففي الش يعةُ  ضلنُ  أّما! زُلَمَّد آل أعداءُ  ىم دائماً  إبليس عن
! الشَّيطان عن ننطق وقد الشَّيطان عن ننُقل قد ولكنَّنا الدرجات، من بدرجةٍ  ا عن ننطقُ  فنكونُ  ا،

 الكتاب ىو من النَّاطق، الكتابُ  ىم علّي، وآلُ  عليٌّ  ُىم ُمطلقاً  ا عن النَّاطقُ  علينا، ُمسلَّط الشَّيطان
، عّدو ىو إبليس عن والنَّاطقُ  عليٌّ، ىو وُمطلقاً  دائماً  ا عن النَّاطقُ  عليٌّ، النَّاطق؟  ال األمر وىذا علي 

، عدو   إبليس عن النَّاطقُ  بُرىان، إىل ُيتاج   يقول؟ ماذا الصَّادق اإلمام وبادلناسبة علي 
 ،َعدو ي َعدّوي صديق تقولون أال اليومّية، حياتكم ح ذلك تقولون أنتم ،َعِليِ َِعُدوَِِّعِليِ َِعُدوَِِِّصِديقُِ
، أولياءُ  أنَّنا نّدعي ضلنُ  ،َعِليِ َِعُدوَِِّعِليِ َِعُدوَِِِّصِديقُِ  بعض ح نعم، علينا؟ ُسلطةٍ  من للشَّيطان فهل علي 

 ننقل أنّنا أعين ا عن ننطق أقول وحٌن الشَّيطان، عن ننطقُ  األحيان بعض وح ا عن ننطقُ  األحيان
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 ألسنتنا، على ينطقُ  إبليس األحيان بعض وح إبليس، حديث ننقلُ  ضلن وأحياناً  ا، عن النَّاطقٌن حديث
 ال وا منهم، أتربَّأ ال فإنَّين الش يعيَّة مراجع وعن الش يعة، ُعلماء وعن الش يعة، ُعرفاء عن أحتدَّث حٌن لذا
، وأشرفُ  مين   أفضلُ  وىم شيعة ىم ىؤالء شيعة، فهؤالء منهم أتربّأُ   ينفي أن يستطيع من شيعة، ىؤالء مين 

 شيعّية، مدارس ىذه العرفانّيون، الشَّيخّيون، اإلخباريّون، األصولّيون، شيعيَّة، مدارس ىذه عنهم، التشي ع
 الَّيت اجلهة عن أحتدَّث فإنَّين ألسنتهم، على الشَّيطان وينطق الشَّيطان، يتَّبعون8 أقول وحٌن وُتصيب، َُتطئ

 وينطقُ  معصوماً، لستُ  فأنا احلاالت، من حالةٍ  ح لساين على ينطقُ  الشَّيطان أنَّ  كما عنها، أحتدَّثُ 
 على دليلٍ  وأدل   وعلمائِنا، مراجِعنا ألسنةِ  على الشَّيطان وينطقُ  معصومٌن، فلسُتم ألسنتكم على الشَّيطان

 الد فاع ىذا النَّواصب، خلفَ  االصطفافُ  ىذا أو جاءت؟ أين من ُكتبِهم ح ادلذكورة ادلصائب ىذه ذلك
 عرفاؤنا خدعهم، الشَّيطان الشَّيطان، من بتسويلٍ  جاء ىذا جاء؟ أين من عريب بابن والتأث ر عريب ابن عن

ثونا شيعة، ُمفس رونا شيعة، والر جاليون األصوليون علماؤنا شيعة،  لكنَّهم شيعّية، مدراس ىذه شيعة، زُلد 
 فأصبح الش يعّي، العقل َضرب الَّذي الصَّنميَّة مرضِ  ح ىي ادلشكلة خطأىم، ح ليست وادلشكلةُ  ُُيطئون،

م ادلراجع، وانتقادَ  الُعلماء انتقادَ  يرفضون الش يعةُ   الطريقة ىذه على تعوَّدوا وادلراجع!! ادلراجع ُيص نمون ألهنَّ
 أي   وعلى حال، ُكل   على معصومٌن صَلعلهم وأنْ  نُقد َسهم، أنْ  منَّا يريدون االنتقاد، يقبلون ال فهم لذلكَ 
 .. . ويعُرض ويطول يتشعَّب قد موضوع وىذا!! حال
 أنْ  أريد فإَّّنا وعبارات، كبلمي ح أقسوا وقد اجلهات، من جهة ح فقيهاً  أو مرِجعاً  أو عاِلماً  أنتقدُ  حٌن إنَّين
 أُنك ل أنْ  دون من وعرضُتها سريع بشكلٍ  عليها مررتُ  إذا ألنَّين الفكرة، ىذه وَخَطلَ  القول ىذا عيبَ  أُبٌن  

 فإنّ  ساخرًة، عباراتٍ  أستعمل األحيان بعض ح حّّت  أو قاسيًة، ِعباراتٍ  أستعملَ  أنْ  دونِ  ومن بالفكرة
 األسلوب هبذا نظَره أُلِفت أنْ  أُثًنَهُ  أنْ  ُأحاول فأنا يتحّرك، لن وأصمَّتوُ  الصَّنميَّة أعمتوُ  الذي الش يعيّ  العقل
 !؟..أصنع فماذا
 لفتح، مجعٌ  فتوحات حوذلا، التحقيق من البُدَّ  أيضاً  مكان؟ أي   ح فتوحات ىذه8 ادلكية الفتوحات إىل أعود
 يتحدَّث قطعاً  ىو الفتوحات، ذلذهِ  اجلغرافية ادلواقع دراسة من البُدَّ  جهة؟ أي   ح مكان؟ أي   ح الفتح ىذا
 الكامل، اإلنسان وموضوعو الكتاب، ىذا ح يتحدَّث حٌن ألنَّوُ  ولئلنسان، للبشر ىي الَّيت الفتوحات عن
 ىذه من منها، ُيرج ماذا نعرف حّتَّ  الفتوحات، ىذه مواقع دراسةِ  من فبلبُدَّ  اإلنسان، عن يتحدَّث إنَّوُ 

 الفتوحات ىذه من علينا سيخرج ماذا فسنعرف ىي، أين الفتوحات ىذه مواطن عرفنا ما وإذا! الُفُتوحات
 ..!!ضلتاط حّتَّ 
 األهبر والن ورِ  األكرب للشَّيخِ 8 )الِكتاب ِغبلفِ  على َكَتبوا ىم ،(ادلكيَّة الُفتوحات) من األوَّل اجلزء ىو ىذا

 ىذه ،(عريب ابن الدين زليي األبرت والعارف األهبر والن ور األكرب للشَّيخ - !األبرت العارف - با العارفُ 
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 إىل حباجةٍ  ُكل و الكتاب ألنَّ  كثًناً  أقرأ لن أنا ميبلدي، 8002 األوىل، الطبعة صادر، دار طبعة الطبعة
 أوَّل من احلقّ  عن وااِلبتعاد والضَّبلل وااِلضلراف والعداء النَّصب معاين تتلمَّسوا كي آخرهِ  إىل أوَّلوِ  من قراءتوِ 

 ماذا ،307 صفحة ح األوَّل، اجلزء ىو ىذا ُجزء، آخر إىل ُجزء أوَّل من أقصد الكتاب، آخر إىل الكتاب
 ىو ىنا احلالُ  وقطعاً  بو، ويأَنسُ  احلالَ  يأَلفُ  فالعاِرفُ  - بوِويأَنسُِِالحاؿِيأَلفُِِفالعاِرؼُِ - يقول؟

 من يُ َفَهمُ  والَّذي سأقرأ لكنَّين الكتاب، ح يقول ماذا لكم أشرحَ  أنْ  أريد ال أنا صوحٌّ، مصطلحٌ  مصطَلح،
ِنُوِدي - اخلات النَّب   إىل اإلشارة - السَّالـِعليوِِِنُوديِبو،ِويأَنسُِِالحاؿِيأَلفُِِفالعارؼ - يُفَهم كبلمو

 ح وىم علّي، بصوتِ  كّلمو اُ 8 رواياتنا ح - بكرِأبيِبلغةِِِِاستيحاِشوِفيِاسرائوِِِليلةِفيِالسَّالـِعليوِِ
ِبُِلغة - استوحش َلمَّا - ِاستيحاِشوِفيِاسرائوِِِليلةِفيِالسَّالـِعليوِِِنُوِدي - !بكر أيب بصوتِ  رواياِِتم

ِطينةٍِِمنِبكرِوأبوِاهللِرسوؿُُِِخِلق - بكر؟ أيب بصوتِ  أَِنس دلاذا - بكرِأبيِبصوتِِِفأَِنسِبكرِأبي
 .ادلنوال ىذا على ىو الكبلم وبقيَّة!! الش يعة لعرفاء ىنيئاً  - واحدة

 ىذه لوُ  ومن الصديق بكرٍ  أيب عن ،882 صفحة ح الصد يق، بكرٍ  أيب عن يتحدَّث ىو ،883 صفحة ح
ِىذهِِِإفَِِّثُمَِّ - درجتوِ  ح ومن الصد يق بكر أبو يعين - الطَّائفةِىذهِِِإفَِِّثُمَِّ -8يقول بكر، أيب كمنزلة ادلنزلة

 أمًن عن احلديث - اهللِغيرُِِيدُخلهاِأفِِْقُػُلوبَهمِصانواِألنَّهمِاهللِعندِالمرتبةِىذهِِِنالواِإنَّماِالطَّائفة
ِىذهِِِإفَِِّثُمَِّ - (َوتَػَعاَلىُِسْبَحانَوُِِاهللَِغيرَِيْدُخُلوَِأَحداًِِتَػرَْكتَُِِفَماِقَػْلِبيِبَابَِِِعَلىَِجَلست8ُِ )ادلؤمنٌن
ِِمنِبكوفٍِِتتعلَّقِأوِاهللِغيرُِِيدُخلهاِأفِِْقُػُلوبَهمِصانواِألنَّهمِاهللِعندِالمرتبةِىذهِِِنالواِإنَّماِالطَّائفة

ِولِاهللِمعِإلَِِّجلوسٌِِلهمَِفليس - !بكر أبو ىذا - اهللَِمعِإلَِِّجلوسٌِِلهمِفليسِاهللِسوىِاألكواف
ِومنِناطقوفِاهللِِِوَعنِوُمنقلبوفِراحلوفِاهللِِِوإلىِناِظروفِاهللِوِفيِقَائموفِباهللِفُهمِاهللِمعِإلََِِّحديث

َِصانُواِإيَّاهِإلََِِّمشهودِولِِسواهِمعروؼٌِِلهمِفماِقَاِطنوفِاهللِِِوعندُِمتوكِّلوفِاهللِِِوعلىِآخذوفِاهلل
ِالَحقِِّضغاِئنُُِِىمَِمحجوبوف،ِالغيبِغياباتِفيَِفهمِنُفوُسهم،َِتعرفهمِفالِنُفوِسهم،ِعنِنُفوَسهم

ِىذهِحالةُِِفهذهِِِِحجاب،ِوأكلَِسترِمشيِاألسواؽِفيِويمشوفِالطعاـِيأكلوفِالػُمستخَلصوف،
 الصَّحابة من ادلنزلة ىذهِ  ح ُىم وَمن بكر، أيب أحوال ىي ىذهِ  - البابِىذاِفيِالمذكورةِالطائفة
ء  !!األجبلَّ

 ادلكتبة ح موجود الكتاب ادلنوال، ىذا على ىو َصد قوا آخرهِ  إىل أوَّلوِ  من الكتاب جداً، مجيلة عقائد
 !!ىكذا ىو آخره إىل أوَّلوِ  من الكتاب كان إذا مكان أي   وح التحريف أين راجعوه،
ِفدخل - 8استمعوا ﴾ذَطْيِرياً ًٌَُطَيِّسَوُنْ الْثٍَْدِ أَىْلَ السِّجْسَ عَنىُنُ لٍُِرْىِةَ﴿ 8اآلية معىن ح ،828 صفحة

ِيـوِإلىِالفارسيِسلمافِمثلِالبيتِأىلِمنِىوِومن - اآلية ىذه ح - ُكلُّهمِفاطمةِأولدُِِالشُّرفاء
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! كيف؟ الشَّيطاين العمل الحظوا الحظوا، اآلية، ىذه ح دخلوا اذلامشيٌن إىل ادلنتسبٌن مجيع يعين - القيامة
ِفاطمةِأولدِالشُّرفاءَِفَدخل - اآلية ىذهِ  ح أدخَلوُ  سلمان حّتَّ ! كيف؟ والضبلل التدجيل الحظوا
 - الُغفرافِمنِاآليةِىذهِحكمِفيِالقيامةِيـوِإلىِالفارسيِسلمافِمثلِالبيتِأىلِمنُِىوِومنُِكلُّهم
ُِمَحمَّدِلشرؼِِِبهمِوعنايةًِِاهللِِمنِاختصاصاًِِالمطهَّروفِفَػُهم - !الُغفران معىن معىن؟ أي للتطهًن أعطى
 عن تتحدَّث اآلية يعين - اآلخرةِالدَّارِفيِإلَِِّالبيتِألىلِالشَّرؼِىذاُِحكمِيظهرِولِبوِاهللِوعناية

نيا، الدَّار عن تتحدَّث وال اآلخرة الدَّار ِفيِوأمَّاِلهم،ِمغفوراًُِِيحَشروفِفإنَّهم - !ىذِه؟ َشيطَنةٍ  أي   الد 
اًِِمنهمِأتىِفمنِالدنيا نيا، ح يعين - عليوِأُِقيمَِحدَّ ِفيِوأمَّا - !!ويسرقون يزنون اآلية ىذه أصحاب الد 
اًِِمنهمِأتىِفمنِالدُّنيا ِأُِقيمِشربِأوِسرؽِأوِزناِوقدِأمرهِالحاكمِبَػَلغِإذاِكالتَّائبِعليوِأُِقيمَِحدَّ
 مالك بن ماعز النَّّب، إىل وجاء زنا رجلٌ  ىذا ماعز - وأمثالوِِِكماعزِالمغفرةَِتحقُّقِمعِالحدِِّعليو

 وأصرَّ  يدفعوُ  أنْ  النَّبّ  وحاول نفسوِ  على وأقرَّ  النَّبَّ  إىل وجاء زنا لذكرىا، رلال وال معروفة، ِقصَُّتو األنصاري
 مثل اآلية ىذه أصحاب يعين - َذمُّوِيجوزِولِوأمثالوِِِكماعز - احلدّ  عليوِ  فأُقيم عليو احلدّ  إقامة على
  .ذلم مغفورٌ  ولكّنهم احلدّ  عليهم ويُقام يزنون األنصاري مالك ابن ماعز
 من ويسخرون يرق عون الكبلم ىذا يسمعون حٌن وا يُرق عون، الشَّكل، هبذا التطهًن آية َّبعىن للعرفاء ىنيئاً 

مون الفهَّامون، أنُتم أفهم، ال أنا أصنع ماذا أفهم، ال إنَّين يقولون كبلمي،  چىي  حظ ا طيح ِمن] العبلَّ
 السِّجْسَ عَنىُنُ لٍُِرْىِةَ﴿ :َقولوِِِفيِتعالىِاهللُِيصدِّؽِأفِِْأنزلوُِِبماِباهللِمؤمنٍُِِمسلمٍِِلكلِِِّوينبغي - [!فهم

ِاهللِأفَِِّالبيتِأىلِمنِيصدرِماِجميعِفيِفيعتقد - ادلسلم؟ يفهم فكيف - ﴾ذَطْيِرياً ًٌَُطَيِّسَوُنْ الْثٍَْدِ أَىْلَ
ِباهللُِمؤمنٍَِِمسِلمٍِِِلُكلِِِّويَنبغي -8يقول يقول، ماذا لكبلمو انتبهوا! اآلية نفهم ىكذا - فيوِعنهمِعفاِقد
ِفيِفَيعَتقد ،﴾ذَطْيِرياً ًٌَُطَيِّسَوُنْ الْثٍَْدِ أَىْلَ السِّجْسَ عَنىُنُ لٍُِرْىِةَ﴿ :قولوِِِفيِتعالىِاهللُِيصدِّؽِأفِِْأنزلوُِِبما

ِولِبهمِالمذمَّةِيُلِحقِأفِِِْلُمسِلمٍِِينبغيِفالِفيو،ِعنهمِعفاِقدِاهللِأفَِِّالبيتِأىلِمنَِيصدرُِِماَِجميع
ِبلِقدَّموهِبخيرٍِِولِعملوهِبعملٍِِلِعنوِالرِّجسِوذىابِبتطهيرهِاهللِشهدَِِقدِمنِأعراضِيشنأِما

 وعلى هبم خاصَّة عناية ىذهِ  ولكن فاسدة أعمال تكون قد أعماذلم ىم يعين - بهمِاهللِمنِعنايةِسابق
 أال! تطهًناً  وطهَّرىم الر جس عنهم ا أذىبَ  الَّذين البيت أىل ىم ىؤالء! فساَدىم ُيدحوا أنْ  ادلسلمٌن

 .عريب البن يُرق ع من على ا ولعنةُ  عريب، ابن بفكر يعتقد من على ا ولعنةُ  عريب، ابن على اِ  لعنةُ 
 مقامات عن يتحدَّث - المقاـِىذاِأقطابِِِومن - 824 صفحة من يبدأ والكبلم ،825 صفحة ح أمَّا

اً، عالية  ح وامسع تعال ادلعصوم؟ َمن معصومٌن، ليسوا البيت أىل العصمة، مقام عن مقام؟ أي   عن ِجدَّ
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ِوأحمدِالخطَّابِابنُِعَمر - َمن؟ الِعصمة، مقام - المقاـِىذاِأقطابِِِومن - 8258 ،824 صفحة
ُِعمرِياِالُقوَّةِمنِاهللِأعطاهِماِيذكرِالخطابِابنُِعمرِفيِوسلَّمِعليوِاهللِصلَّىِقاؿِولهذاِحنبل،ِابن
 التطهًن آيةُ  - المعصـوِبشهادةِِعصمتوِِِعلىَِفدؿََِِّفجِّكَِغيرَِفجَّاًَِِسَلكِإلََِِّفجِفيِالشَّيطافُِِلقيكِما

 ما!! حنبل ابن أمحد كذلك ومعوُ !! ادلعصوم بشهادة معصوم اخلطاب ابن وُعَمر ويسرقون يزنون أصحاهُبا
اً، مجيلة عقائد ا شاء  !أقرأ؟ ال وماذا لكم أقرأ ماذا.. . طويل الكبلم الكبلم، آخر إىل ِجدَّ

 فيها الكبلم ُخبلصة ،﴾ذَأَخَّسَ ًَهَا ذًَثِهَ هِي ذَمَدَّمَ هَا اللَّوُ لَهَ لٍَِغْفِس8َ ﴿اآلية معىن ح يتحدَّث ،861 صفحة ح
 الَّيت ادلعاصي ىذهِ  ولكن ادلعاصي، يرتِكب يُذِنب النَّبّ  إنَّ 8 )يقول الكبلم ُخبلصة طويل، الكبلم ىو؟ ما

 8ىكذا يقول َّبثال ويأت ،(عليها ُيبلم وال يرتكُبها ىو ومعاصيو فذنوبو الَغفَّار اسم حتت واقعة النَّبّ  يرتِكُبها
 النَّبّ  يرتكب ىو يعين - فيوِلهاِلسلطافِولِلهاِحكمِفالِالمغفورةِالواقعةِبالذُّنوبِأعلموُِِفقد -

ِالسمُُِِصحَبِتهاِفيِيكوفِظُهورِىاِوقتُِِجاءَِِإذاِفإنَّوُِ - النَّبّ  على تؤث ر وال تُغفر ىذه ولكن الذنوب
 - ُمَغط ي فهو يُ َغط ي، الغّفار أنّ  باعتبار فَ ُيغط يها، معها يكون الَغفَّار واالسم يُذِنب النَّبّ  يعين - الغفَّار
ِعليوِكإبراىيمِيحترؽِولِالنَّارِفيِيُلقىِمنِبمنزلةِفتكوفُِحكمهاِالغّفارِويحجبُِِبالعبدِفتنزؿُِ

 النَّبّ  ومعاصي النَّبّ  ذنوبُ  كذلك - المانعِىوِالَّذيِبالحجابِفيوِلهاِحكمِولِالنَّارِفيِكافَِِالسَّالـ
 سًُنق عون، العرفاء قطعاً ! لؤلحاديث؟ فهمٍ  وأي  ! ىذا؟ لآليات فهمٍ  أي   فيو، تُؤث ر ال وآلو عليو اُ  صلَّى
 ..!!. ادلرق عُ  إاّل  فاز فما تُرق عوا أنْ  شئُتم ما رق عوا

ِاهللِرسوؿِذََكرَِلمَّاِوِلذلك - 8يقول - الجنَّةِمنِاألبوابِالثَّمانيةِاهللِرسوؿِذكرَِلمَّا - 163 صفحة
ِأفِِْاإلنسافِعلىِوماِاهللِرسوؿِيا:ِبكرِأبوِقاؿِشاء،ِأيِّهاِمنِيُدخلِأفِالجنَّةِمنِاألبوابِالثَّمانية
 ماذا النَّبّ  فيسأل الثَّمانية، األبواب من الوقت نفسِ  ح يدخل أنْ  يريد بكر أبو - ُكلِّهاِاألبوابِمنِيدخل
 - بكرِأباِياِمنهمِتكوفِأفِِْأرجو:ِاهللِرسوؿِقاؿ - األبواب مجيعِ  من الوقت نفسِ  ح يدخل حّتَّ  يفعل
 منزلَتوُ  أنَّ  وكيف منزلتوِ  وعن نفسوِ  عن يتحدَّث ُثَّ  !!الثَّمانية األبواب من سيدخلون الَّذين ىؤالء من أنت

ِِممَّنِأكوفِأفِِْوعسى - 8نفسوِ  عن يقول وآلو، عليو ا صلَّى ا رسول منزلةَ  أو األنبياء منزلةَ  تُقارب
 عن يتحدَّث ،163 صفحة ح يقول عريب ابن ىو - بُمَحمَّدِالنُبُػوَّةَِخَتمِماِمثلِبيِالوليةِاهللَُِِخَتم
ِالوليةِاهللَُِِخَتمِِممَّنِأكوفِأفِِْوعسى - 8يقول ىو َّبَُحمَّد النُبُ وَّة ا َخَتم فمثلما طويل، كبلم ح النَّبّ 
 الشَّيخ هبذا لنا وىنيئاً  عريب بابن العرفانية للمدرسة وىنيئاً  عريب بابن للوالية ىنيئاً  الوالية، خاتِ  فهو - بي

  !!األبرت
 السي د تبلمذة من الطهراين حسٌن زَلمَّد السي د8 الش يعة ُعرفاء ألحدِ  أيضاً  وىو( اجملرَّد الر وح) كتاب ىذا
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اً  العاشقٌن ومن الطباطبائي حسٌن زَلمَّد  للسي د البيضاء، اجَّة دار اجملرَّد، الر وح عريب، بابن وادلغرمٌن ِجدَّ
 َكَتبو اجملرَّد الر وح ىذا ىو الكتاب ،186 صفحة ح ُمبارك، الّرحيم عبد َتعريب الطهراين، حسٌن زَلمَّد
 احلداد، ىاشم السي د وىو العراق ُعرفاء من العرفاء أحد حول الفارسية باللغة الطهراين حسٌن زَلمَّد السي د
 ِفكر ح وعميقة واسعة خربة لديهم إيران ح الُعرفاء إيران، ح والعرفاء العراق ح العرفاء بٌن فارق ىناك قطعاً 
 وبالن سبة طويل، باعٍ  أصحابُ  النَّظري العرفان ح وىم عريب، ابن وذوق عريب ابن وُمصطلحات عريب ابن

 ال اآلن أنا وبالس لوك، بالطريقة، يهتّمون الغالب وح النَّظري العرفان ح قليلة بضاعُتهم العراق ح للعرفاء
  ... القضيَّة ىذهِ  ح اخلوض أُريد

 ىاشم السي د أساتذتوِ  أحد أستاذِه، سًنة ح الطهراين حسٌن زَلمَّد للسي د كتابٌ  ىو" اجملرَّد الر وح" كتاب
 الطباطبائي، حسٌن زَلمَّد السي د أستاذ القاضي، عليّ  السي د عن ينقل ىاشم السي د الكرببلئي، احلداد
 يقول؟ الَّذي من - الفتوحاتِكتابِالدِّينُِمحييَِكَتبِلقد - 8يقول ادلعاصرة، العرفانّية ادلدرسة وأستاذ
 العرفانية ادلدرسة ح القاضي علي   السي د كبلم قطعاً  - الدِّينِمحييَِكَتبِلقد - 8القاضي عليّ  السي د

 آيات عندىم القاضي علي السي د كبلم ادلدرسة ىذه أتباع اذلمداين، قُلي حسٌن الشَّيخ مدرسة خصوصاً 
ِمكَّةِفيِالفتوحاتِِكتابِالدِّينُِمحييَِكَتبِلقد - 8قاضي عليّ  السي د يقول فهكذا! ُمنزَّلة قُرآنية

 وكأنَّ  - َسنةِوتركهاِالكعبةِسقفِعلىِأوراقوِِِجميعَِبَسطِثُمَِّ - ادلكيَّة الفتوحات مَسَّاه لذلك - المكرَّمة
 سطحِ  على وينشرىن األوراق ويصّفط الكعبة على يصعد بكيفو كان يعين! خلّفوه اللي مالت] الكعبة
 لذلك مكَّة، ح بوِ  مقبوالً  يكن مل عريب ابن ىو![ الكعبة؟ سطح على يصعد ُيّليو اللي منو ىو! الكعبة

  ... حال أي   على مقبولّية، لو صارت الشَّام وح الشَّام، إىل رجع
ِالفتوحاتِكتابِالدِّينُِمِحييَِكَتبِلقد - 8القاضي عليّ  السي د الكبًن العارف سي دنا يقول ما حبسب

 منهاِالباطلةِالمطالبِلُتمحىَِسنةِوتركهاِالكعبةِسقفِِِعلىِأوراقوِجميعِبسطِثُمَِِّالمكرَّمةِمكَّةِفي
 مقاولة ماخذ] يبدو ألنَّوُ ! الباطلة ادلطالب فيمحون ادلبلئكة يُنزِل ا! غيبّية بطريقة يعين ُِتحى؟ كيف -

 وبعد بقلموِ  كتبها ىو ادلكيَّة للفتوحات وبالن سبة ا، من وحي فهذا احِلَكم لفصوص بالن سبة[! ا ويّا
 الكتاب، ىذا ح باطل ىو ما فيمحون ادلبلئكة ويرسل ا يتدخَّل حّتَّ  الكعبة سطح على وضعها ذلك
 ُمصح حاً  اَ  جعل عريب ابن يعين وَصحَّحُو، الكتابَ  دقَّق ا! نزلوا؟ ما أو نزلوا ادلبلئكة ىل ندري وما

ُِمحييَِكَتبِلقد - 8الطباطبائي القاضي عليّ  السي د الكبًن العارف كبلم ىذا حال، أي   على لكتابِو،
ِلتمحىِسنةِوتركهاِالكعبةَِسقفِِِعلىِأوراقوَِِِجميعَِبَسطِثُمَِِّالمكرَّمةَِمكَّةِفيِالُفتوحاتِكتابِالدِّين

 الباطلِعنِمنهاِالحقِِّفيتشخَّصُِِاألمطار،ِبُهطوؿ - !ُوِجدت إن - ُوِجدتِإفِِْمنهاِالباطلةِالمطالب
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 سطح على فيضعو كتاب يكتب واحد أي أنَّوُ  يعين ندري، ال هبا؟ جاء أين من الطريقة ىذه ىي يعين -
 أبداً  يكون ال ىذا ا؟ من بتدخ لٍ  وقطعاً  احلّق، وتُبقي الباطل ِتسح واألمطار تأت األمطار وينتظر الكعبة

 ورقة ُكلّ  على لو خبّل  لو األوراق َطًنَّ  ما اذلوا أدري] - المتعاقبةِاألمطارِىطوؿِِمنِسنةِوبعد -
 ىذه رُللَّدات، تسع ح مطبوع اآلن الكتاب ىذا األوراق! أدري ما ؟گطابو وانيت لو َصعَّد يعين  ة؟گطابو

 من أكثر ح مطبوعة الطبعات وبعض احلجم، هبذا رللَّدات تسع رللَّدات، تسع ىي عندي الَّيت الدورة
 عليها الطبعات بعض صغًنة، الطباعة حروف صغًنة، والكلمات مضغوطة الطباعة ىذه ألن ِجلد، عشرين
 نعرفُو، وضلنُ  زلدود الكعبة وحجم نشرىا حٌن األوراق فهذهِ  جلد، ِعشرين من أكثر ح مطبوعة حواشي

 ! ادلطر؟ ماء يدخل كيف يعين ورقة على ورقة األوراق ىذه ينشر أنْ  أراد فإذا
 إي] الكعبة، َسطح مجيع غّطى قد يكون أن فبلبُدّ  األوراق َنَشر بالنتيجة إعجازيّة، بطريقة سيقولون قطعاً 
 ِكَسر، گطابو يعين، كاملة  ةگطابو إالَّ  مو ِكَسر گطابو لو حّتَّ  تقريباً، گطابو وانيت نص لو ُيتاج

 أنْ  اذلواء أمر إذا إالَّ  اللَُّهمَّ [! اذلوا يطًّنىن ال األوراق على ُيليهن حّتَّ  كبار حجار أو كبار حصو مثبلً  أو
 خدمةِ  ح ُكل و والعاملَ ! خدمتوِ  ح وادلطر! خدمتوِ  ح وادلبلئكة! خدمتوِ  ح أيضاً  اذلواء فإذاً  األوراق، يُطًن   ال

 كانوا ادلطر ماء أنزلوا الَّذين ادلبلئكة أنَّ  ويبدو ادلكيَّة، الفتوحات ح ذكر ما مسعُتم وقد! ادلكيَّة الُفتوحات
ِمنِسنةِوبعد - !الكرمي الكتاب ىذا ح النَّاصبَّ  الفكرَ  ترك لذلك ناصبيَّاً، كان ادلطر وماء نواصب،

ِولمُِتمحىِلمِمنهاِواحدةَِكلمةِأفََِِّفشاَىدِالمنشورةِاألوراؽِتِلكَِجَمعِالمتعاقبةِاألمطارِىطوؿ
 !! ُمنزَّل وحي[! وحي عّمي وحي! ]كتب ما مثل واحدة، كلمة وال - تُغَسل

 ُمكاشفة، ح رآىا القضيَّة ىذه القاضي علي السي د بأنَّ  يقولون العرفانيٌن أتباع بعض أنَّ  أتعلمون أتعلمون،
 القاضي عليّ  السي د رأى وىكذا ادللكوت أبواب وفتحت الَغيب عامل ح ادلكاشفات من ُمكاشفة

 مصطلحاِتم ح ادلشاىدة ألنَّ ! ُمشاىدة؟ ىي أو ُمكاشفة كانت ىل ندري ال ادلكاشفة، ىذه الطباطبائي
 ُيسمَّى ِعلم ىناك أصبلً  اللَّوامع، مستويات من مستوىً  أي   ح ندري ال ُمعاينة، ىي أو ادلكاشفة، من أعلى
 وادلعاينات وادلشاىدات واأللوان واألنوار والرموز اإلشارات يتناول عريب، ابن علوم مجلة من وىو اللَّوامع بعلم
 يُقل مل ُمكاشفة، قال القاضي عليّ  السي د أقول ال أنا ُيزنون، ىم وال ُمكاشفة ىي ال وا!! آخرهِ  إىل

 مكاشفات من مكاشفة ىذه يقولون يتحدَّثون وىم ادلدرسة ىذه أتباع بعض أقول ىذا، رأيت ما أنا ىذا،
 وسآتيكم النَّواصب، ُكُتب من كتاب من احلكاية ىذه نَ َقل القاضي عليّ  السي د أبداً، القاضي، عليّ  السي د

 .النَّواصب ُكُتب من كتاب من احلكاية ىذه نفس عليكم وأقرأ اآلن بالكتاب
 ادلدرسة رموز من أيضاً  ىو - القوجانيِعبَّاسِالشَّيخِاهللِآيةَِسماحةِوكاف - 186 الصَّفحة نفس ح
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ُِكنتُِ:ِيقوؿِالقوجانيِعبَّاسِالشَّيخِاهللِآيةِسماحةِوكاف - القاضي علي سي د خواص ومن العرفانية،
ِجميعِفيوِيتشرَّؼُِِالَّذيِالوقتُِِوىوِلساعتينِالقاضيِالمرحـوَِمحضرِإلىِالظهرِقبلِيومياًِِأذىب

ِالُفُتوحاتِكتابِلوُِِأقرأِاألخيرةِالسَّنواتِىذهِِِفيِوُكنتِعندهِبالحضورِبوِِِوالمشغوفوفِتالمذتوِِ
 من ُجزءاً  القاضي عليّ  للسي د يقرأ القوجاين عباس الشَّيخ ا آية يأت يومياً ! قُرآن - ليِيستِمعُِِفكاف
ِكاف - 8يقول ىذا، يذكر ىاشم السي د أيضاً، بالرتكي ونسخة بالعريب ُنسخة عنده كان الفتوحات، كتاب
 عبَّاس والشَّيخ تركّية، لُغة األُمّ  لُغتوُ  أنَّ  باعتبار - يطالعهاِالتركيةِباللُّغةِالمكيَّةِالفتوحاتِمنِدورةِعندهُِ

 !عريب ابن مع دائم تواصل على ىو يعين العربية، بالل غة لو يقرأ كان القوجاين
 أيضاً  مذكور الكعبة سطح على ادلكيَّة الُفتوحات أوراق األوراق َوَضع عريب ابن أنَّ  قضية القضيَّة ىذه ونفس

 واجلواىر اليواقيت8 )كتاب ىذا ىذا، ىو ،(واجلواىر اليواقيت كتاب) عن احلكاية ينقل ،123 صفحة ح
 الوىاب لعبد ىو الكتاب ىذا دلاذا؟ كثًناً، بو يهتّمون الش يعة عرفاءُ  الكتاب ىذا ،(األكابر عقائد بيان ح

 الُكتب دار علّي، زُلَمَّد الوارث عبد الشَّيخ تصحيح الطبعة ىذه ،751 سنة متوجّ  احلَنفّي، الشعراينّ 
ِالُفتوحاتِفيهاِوصنَّف - 8مذكورة احلادثة ىذه ،31 صفحة ح ميبلدي، 8038 بًنوت، العلمية،
 مصادر، إىل الرجوع دون من ىكذا الكبًن الكتاب ىذا كتب يعين - قلبَِظهرَِعنَِكتبهاِالَّتيِالمكيَّة

ِوضعهاِمنهاَِفرِغِوَلمَّاِالحبشيِبدرِتلميذهِعنوُِِسألوُِِلسؤاؿٍِِجواباًِ - بذلك بأسَ  ال! قلب ظهر عن بل
ِولِورقةِمنهاِيَػْبَتلِلمِوضعهاِكماِفوجدىاِأنزَلهاِثُمَِِّسنةِفيوِفأقامتِالمعظَّمةِالكعبةِسطحِِِفي

ِأفِِْبعدِذلكِبعدِإلَِِّوقراءتهاِكتابتهاِفيِللنَّاسِأذفِوماِورياحهاَِمكَّةِأمطارِكثرةِمعِالرياحِبهاَِلِعبت
 الفتوحات ح جاء ما مجيع على وأقرَّ  وافق قد وتعاىل سبحانو ا أنَّ  ويبدو - الكعبةِسطحِِِعلىِوضعها

 . يقولون ىم ىكذا!! ادلكّية
 الكتاب ىذا صاحب ألنَّ  الش يعة؟ ُعرفاء بوِ  يهتم دلاذا األكابر، عقائد بيان ح واجلواىر اليواقيت كتاب ىذا
 اِ  صلواتُ  ادلهديّ  اإلمام أنَّ  من فيو يُقر   ادلكيَّة الُفتوحات سُلتصرات بعضِ  من عريب ابن عن كبلماً  نقل

 ىذهِ  واحلال عريب، ابن تشي ع يُثِبُتوا وحّتَّ  القضيَّة ىذه فؤلجل العسكرّي، احَلسن ابن احُلجَّة ىو عليو وسبلموُ 
 ىي كثًنون، يذكرىا القضيَّة ىذهِ  البيت، ألىل والَعداء النَّصب رموز من وحّتَّ  كثًنون، يذكُرىا القضيَّة
 ىذا ح ادلذكورة القضيَّة ىذهِ  ألجلِ  الكتاب هبذا ُُيج دون وتراُىم ادلكيَّة، الفتوحات ح فقط موجودة ليست

  .الكتاب
 ادلدرسة، ىذه أجواء من وىو ادلعاصر ادلرجع احليدري كمال للسي د الفيديو ىذا ُنشاىد8 ادلثال سبيل على
ثُنا العرفانية، ادلدرسة أجواء من  ُنشاىد ،(األكابر عقائد بيان ح واجلواىر اليواقيت8 )الكتاب ىذا عن ُُيد 
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  .ونستمع
 يلتفت؟ الكرمي ال ُمشاىد أنَّ  بود ي األصلية، وادلراجع ادلصادر من ويُعدّ  ُمهمّ  ِكتابُ  ىناك بأنَّو الواقع ح]
 األكرب الشَّيخ علوم بيان ح األمحر الكربيت8 )ويليو ،(األكابر عقائد بيان ح واجلواىر اليواقيت كتاب)

 751 سنة ادلتوج احلنفي ادلصري الشَّعراين عليّ  ابن أمحد ابن الوىاب عبد الشَّيخ تأليف ،(فبلن الدين زُليي
 ادلشاىد لَبنان، بًنوت، العريب، التأريخ ومؤسَّسة العريب الرتاث إحياء دار الطابع ىذا يقول اذلجرة، من

 األشكال، من بشكلٍ  عليو ُيصل أنْ  ُُياول الكرمي ادل ُشاِىد أنَّ  بود ي واقعاً  أنا الكتاب ىذا يلتفت، الكرمي
 وينقل للشَّعراين كبلمٌ  يوجد ىناك اذلجرة، من 3236 سنة األوىل الطَّبعة ىي الَّيت الكتاب ىذا ح ُىناك

 بيان ح األمحر الكربيت وبأسفلو بيان، ح قال ماذا؟ قال كما ىو ألنَّوُ  األكرب، من؟ الشَّيخ عن كبلماً 
 من ادلختصر القدسية األنوار لواقح كتاب من ُمنتخب وىو عريب بن الد ين زليي األكرب الشَّيخ علوم

 سلتصرات من الفتوحات من ماذا؟ من ىو األكرب الشَّيخ عن ينقلو ىنا ورد ما إذا ادلكية، ماذا؟ الُفتوحات
  [.ادلكية الفتوحات

 للمشاىدين يودّ  احليدري السي د دلاذا أدري ال ،(األكابر عقائد بيان ح واجلواىر اليواقيت8 )كتاب ىو ىذا
! الكتاب؟ ىذا من ينتفعون وماذا الش يعة نفع ىو ما! الطُرق؟ من طريقة بأي الكتاب ىذا على ُُيص لوا أن

 وعلى الُفتوحات، كتابِ  من األصلّية الن سخة ح زمانِنا إمامِ  بإمامةِ  يقول عريب ابن أنَّ  يُثِبتوُ  أن يريد ما غاية
 على الدليل ىو ما! صادقاً؟ كان الشَّعراين بأنَّ  قال من كبلمو، نقلِ  ح صادقاً  كان الرَُّجل ىذا أنَّ  فرض

 أنْ  ادلشاىدين من احليدري السي د يُريد دلاذا شيئاً، يكون لنْ ! ذلك؟ بعد سيكون وماذا ولنفرتض! ذلك؟
 ىذا من ُنسختهم على ُُيص لوا أن ُياولون طريقة وبأي األحوال من حال بأيّ  الكتاب، ىذا على ُُيص لوا

 والدة إثباتِ  موضوعةِ  ح احليدري السي د فيوِ  يتحدَّث برنامج ِضمن ادلقطع ىذا ىو صحيحٌ  ادلهّم، الكتاب
 إىل ُأشًن أنْ  أردتُ  فقط أنا أبداً، استداللِو، طريقة على ُمعرتضاً  لستُ  أنا احَلسن، ابن احُلجَّة زمانِنا إمام

 وسواء عريب، ابن تشي ع نُثِبت أنْ  خبللوِ  من ُُيكن شيئاً  فيو ألنَّ  دلاذا؟ الكتاب، هبذا العرفانّية ادلدرسة اىتمام
 مل أم تشيَّع ضالَّة كتبٌ  ُكتبوُ  ُكتُبِو، مع شأنُنا ضَلنُ  عريب، بابن لنا شأنَ  ال ضلن يثُبت، مل أم ىذا ثَ َبت

 أنُتم الَّيت والكُتب أيدينا بٌن ادلوجود اآلن! الصَّحيحة؟ الُكُتب ىي فأين ُحر فت، كتبوُ  بأنَّ  قالوا وإذا يتشيَّع،
 الُكُتب ىي إذاً  أين زُلرَّفة، الُكُتب تقولون فقط ناصبيَّة، ُكُتب ىي ُتدر ُسوهنا أنتم الَّيت والُكُتب تعتمدوهنا

 الكتاب، هبذا ُمهتمَّاً  لستُ  أنا ارَّفة، الُكُتب ُكتُبو ىذه ىي الواقع أرض فعلى ذلا، وجودَ  ال! الصَّحيحة؟
 أُريد أنا عليو، ُأشِكلُ  وال قالُو، ما ُمهمَّاً  وليس احليدري، السي د عنو يتحدَّث الَّذي واجلواىر اليواقيت كتاب

 يقولو ما وبٌن الكتاب ىذا على ُُيص لوا أنْ  للُمشاىدين وتوصيَتوُ  الكتاب هبذا اىتماَموُ  أُقِارن فقط، أُقارِن أنْ 
  البيت؟ أىل حديثِ  عن
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 8معاً  وُنشاِىد نستمع! البيت؟ أىل حديث ُكُتبِ  عن يقول ماذا احليدري السي د ونشاىد لنستمع
 الروائي ادلوروث الش يعّي، ادلوروث من كثًن ال، أو ادلوروث، أنَّ  أدَّعي أنا8 تساؤالت على جُييبوا أنْ  .]..

 الُقم ي، تفسًن حّتَّ  واجملوسية، والنَّصرانية اليهودية من األحبار كعب من إلينا ومنقولٌ  مدسوسٌ  ىو الش يعيّ 
 الَّيت الر وايات عدد لكم سأثبتُ ! التفسًنية؟ الُكُتب أصح   من ىو الَّذي الُقم ي تفسًن حّتَّ  سي دنا تقول
ا بعنوانِ  اآلخر الطرفِ  من نُِقلت  ما أدراك وما الُقم ي تفسًن ىذا علمكم ح يكون طبعاً  الش يعة، تفسًنُ  أهنَّ
 ذلك مع ولكن اخلوئي السي دُ  األستاذ سي دنا رواياتوِ  ُكل   َصحَّح الَّذي الوحيد الكتاب ىذا الُقم ي، تفسًن

  ..[.. سي دنا تقول ا، شاء ما واالختبلقِ  والكذب والُغُلو والز ورِ  الدَّسِ  من فيو الكتاب ىذا
 معروف، حوزوي وأنت معروف، آخوند أنت..!! اجلليل سي دنا يا رواياتوِ  ُكلَّ  ُيصح ح مل اخلوئي السي د ىو

 يقول الَّيت الن سخة ذلذهِ  وليس األصلية للن سخة أسانيدهِ  ُكلَّ  وَصحَّح أسانيده، ُكلَّ  َصحَّح اخلوئي السي د
ا اخلوئي السي د عنها  ال الواقع أرض على ولكنْ  اذلواء، ح فقط كبلم يعين األصلية، الن سخة ليست بأهنَّ
 بٌن وفارقٌ  األسانيد َصحَّح الُقم ي، تفسًن روايات ُيصح ح مل اخلوئي السي د احليدري، سي دنا يا شيء، يوجد

ا الر وايات، وتصحيح األسانيد تصحيح  ليس يكونُ  ادلنت ولكن الر جايل بنظرِ  صحيحاً  السَّندُ  يكون فلرَّبَّ
 ىكذا احليدري السي د8 أقول ولكن العقيم، الن قاشِ  ىذا ح أدخل أن أريد ال أنا حال، أيّ  على صحيحاً،
! موثوقاً؟ كتاباً  الكتاب ىذا يكون دلاذا صحيح، كبلَموُ  أنَّ  فلنعترب البيت، أىل حديث ُكُتب عن يتحدَّث

 وادلؤلف مباشرًة، يدهِ  من أخذه قد احليدري السي د يكن مل ،751 سنة تُوحّ  دلؤل فٍ  أيضاً  كتاب ىذا
 األكابر؟ ىؤالء ُىم َمن ،(األكابر عقائد بيان ح واجلواىر اليواقيت8 )النَّواصب عقائد عن واحلديث ناصّب،

 الكتاب؟ ىذا وثاقةُ  ىي فما ،(لؤلبرت مجع) األباتر النَّواصب ىم األكابر ىؤالء
 أين من ادلشكلة ُكتبِو؟ إىل حباجةٍ  ضلنُ  ىل عريب، ابن وكتب عريب ابن على احلرص ىذا ُكل   دلاذا أدري ال

 البيت، أىل حديثِ  من والكثًن الكثًن فألغى النَّاصب الر جال علم إلينا دخل حينما بدأت ادلشكلة بدأت؟
 بعلمِ  مُس ي الَّذي تصو ِفهم إىل ُيتاجون ومرَّةً ! النَّواصب كبلم علم إىل ُيتاجون مرَّةً  الش يعُة، واحتاجت

 التصو ف ُىوَ  ىذا ُىَو، ُىوَ  وإالَّ  الش يعة، عند بالعرفان مس ي الَّذي التصو ف فن   أو التصو ف علم إىل! العرفان
 !وىكذا الُقطب الِفكر إىل ُيتاجون ومرَّةً ! بادلئة مئة نفُسو

 بأنَّ  تقول كيف أنّو الن وري اد ث على َأْشَكل الطهراين حسٌن زَلمَّد السي د بأنَّ  ذكرت أمس يوم حلقة ح
م الش يعة عن قال عريب ابن ِعبارةِأفَِّ - 2368 صفحة موجود الكبلم ىذا ادلسامرة، كتاب ح خنازير، بأهنَّ

 ادلكاشفة أصحاب من وىم الرَّجبيون مسَّاىم عريب، ابن عنوُ  نقل الَّذي الرََّجب الرَُّجل - الرََّجبيِالرَُّجلِذلك
ُِمشاىدةِكانتُِمكاشفتوِِِفيِالرََّجبيِالرَُّجلِذلكِِعبارةِأفَِّ - !!رجب شهر ح ادلكاشفة عليهم تنزل
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 مشكلة ىذه يعين - الخنازيرِصورةِإلىِنقلوِفيِالنوريِالمحدِّثَِفغيَّرىاِالِكالبِصورةِفيِالرَّواِفض
8 قال النوري اد ث عرفائنا، عند َّبشكلةٍ  ذلك كان وما آخره إىل أوَّلو من الد ين غًنَّ  عريب ابن ىو كبًنة؟

 يقول كيف يقول اخلنازير، صورة ح الرَّوافض رأى قد عريب ابن عنو حتدَّث الَّذي الرَّجب الرَُّجل ىذا بأنَّ 
ِأفَِِّومعلوـٌِِومعلوـٌِِأسوأ،ِالِخنزيرِأفَِِّومعلوـٌِ - !الكبلب صورة ح الرَّوافض رأى الرَُّجل ىذا! كذلك؟
ِالخنزيرِيمتلكُِِبينماِالفتراسِِصفةِيمتلكُِ - !والن عم - الَكلبِألفَِّ - دلاذا؟ - وأقبحِأسوأِالخنزير

 كبًنة طامَّة وا - الخنازيرِإلىِالكالبَِترجمِأفَِِْسبقِأحداًِِنجدِولمِالشَّهوةِوِعبادةِالَغيرةِعدـِصفة
ِالَخَفاءَِوبَِرحِالَباَلءَِعُظمِِإَلِهي) 8النَّاس أي ها! وجوىنا؟ نُعطي أين! نذىب؟ أين ىذه، مشكلة ىذه،

 !واخلنازير؟ الكبلب بٌن الفرق ما ىو سي َدنا يا ،(الِغطَاءَِواَْنَكَشفَِ
م الفتوحات كتاب ح أمس يوم عليكم قرأت أنا ذلك ومع  ا شاء وما اخلنازير، ُصورة ح الش يعة يرون أهنَّ
 الكبلم ىذا يُنكر مل[! وراىم راكضٌن وذوال] اخلنازير، صورة ح يروننا ومرّة الِكبلب، صورة ح يروننا مرَّة

 اخلًن يدمي ا ا، شاء ما يا خنازير؟ الكبلب بأنَّ  قال أنَّوُ  كيف الن وري اد ث على أنكر عريب، ابن على
 !؟[ىذا من أحسن اكو ىم] العبّلمة، الَفهَّامَّة احلبَّابة ادلهتدية األُمَّة ىذه على

 أمحد الشيخ عن حديث القوجاين، عبَّاس والشيخ القاضي عليّ  السي د بٌن فيما يدور كبلم ،173 صفحة
 ىذه ح أدخل أنْ  أُريد ال ىنا أنا والعرفانية، الشَّيخيَّة ادلدرسة بٌن معروف وخبلف الشَّيخيَّة وعن اإلحسائي
 السي د قالوُ  الَّذي الكبلم مُجلة من بعدىا، وما ،178 يعين الصفحات، ىذهِ  على موجود الكبلم التفاصيل،

 أنَّ  يتصوَّرون عام بشكل الش يعة ألنَّ  كثًنون، يعرفها ال الَّيت العرفانية ادلدرسة طامَّةُ  وىذهِ  القاضي عليّ 
 - وسادساًِ - يقول؟ ماذا !خاصَّة منزلة لوُ  ىذا يعين عرفايّن، وىذا البيت، أىل إىل النَّاس أقرب ىم الُعرفاء

 أنتم تساؤلِو، إىل انتبهوا يتساَءل - قائمِدليلٍِِأيُِّ - !8القاضي؟ عليّ  السي د يقول ماذا ،173 صفحة ح
ُِمختصَّةٌِِاهللِمعرفةِأفَِِّعلىِقائمٍِِدليلٍِِأيُِّ - 8القاضي علي السي د مع تكونوا قد الكبلم، يعجبُكم إذا

 الش يعة ُكل   ُيفظها وىذه( وأَنَاِاهللِِإلََِِّعِليِِّيَاِيَػْعرُِفكََِِلِ) دليل؟ أي   - تتعدَّاىمِلِالمعصومينِباألِئمَّة
ِيَاَِوأَْنتِأَنَاِِإلَِِّاهللِيَػْعِرؼَُِِلِ) ،[عريضة؟ طويلة القضيَّة ومسوي سي دنا محقان انتَ  ليش] الدليل، ىو ىذا
 8 ادلعرفة حديث ىو ىذا ،(َعِلي

  ... (َوأَنَاِاهللِِإلََِِّعِليِِّيَاِيَػْعرُِفكَِوَلِِوأَْنتِاهللِِإلَِِّيَػْعرِفُِنيَِوَلَِِوأَْنتِأَنَاِِإلَِِّاهللِيَػْعِرؼَُِِلِ)
ِالنَّاسِوسائرَُِِبشرِفهؤلءِتتعدَّاىمِلِالمعصومينِباألِئمَّةُِمختصَّةٌِِاهللِمعرفةِأفَِِّعلىِقائمٍِِدليلٍِِأيُِّ

 يعتقدون العرفانّيون! ؟..الُكربى الطامَّة ىذه ىي -ِأيضاًِِلغيرىمُِممكنٌِِعقالًِِلهؤلءِأمكنِوماِأيضاًَِِبَشرٌِ
 أنْ  وتستطيعون مفتوحة، األبواب8 يقولون الُكربى، الطامة ىي ىذه! كُمَحمَّد أكون أنْ  مثبلً  أنا بإمكاين أنَّ 
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 سًُنق عون، البعض عند اعرتاضاً  وجيدون كبلمي يسمعون حٌن اآلن قطعاً  َيصل، أن يستطيع اإلنسان تصلوا،
 لكنَّوُ  النَّّب، كمنزلةِ  منزلةً  لنفسوِ  يرى عريب فابن عريب، ابن منطق ىو ادلنطق ىذا ألنْ  احلقيقة، ىي ىذه لكن

! حّبايتٌن إالَّ  نب! ُُخُس إالَّ  نب! ربع من أقلّ  أو رُبع إالَّ  َنب] ىو عريب ابن يعين كامبًل، تصرُياً  يصر ح ال
 بداية ح نفسوِ  عن يقول ماذا تقرأون ولو السَّماء، ِمن ُمنزَّل وحي ىي ُكتُبو الُكُتب، ىذهِ  مثل ىكذا، تقريباً 

 ادلدرسة منطق ىذا، ىو عريب ابن منطق اجلُزء، ىذا ح لكم قرأتُ  وإالَّ  وقت عندي ما أنا ادلكّية، الفتوحات
 طايح منطق ىذا] أحّبائي يا..!! عليهم ا صلوات َكُهم نكون أن ضَلنُ  بإمكاننا أنَّ  الش يعية العرفانّية

َنكَِِفَػْرؽََِِل8ِ )يقول احُلجَّة اإلمام ،[حظّو نَػَهاِبَػيػْ  يصح   الكبلم ىذا ىل ،(وَخْلُقكَِعَباُدؾِأَنػَُّهمِِإلََِِّوبَػيػْ
  .أعوج قمنط احلقيقة ح ىذا! اآلخرين؟ وعلى َعَليَّ  وينطبقُ 
 وادلكاشفات وادلشاىدات وادلعجزات الكرامات صاحب القاضي عليّ  السي د العصر ُعرفاء سي د إىل نستمع

 الشَّيخيَّة عجائز من عجوز هبا تعرتف ال العقيدة ىذه وواِ !! العرفانية ادلدرسة أجواءِ  ح آخرهِ  إىل و و
م ويصفهم شديداً  اِنتقاداً  ينتقدىم الَّذين  بأن َُّهم الشَّيخيَّة عن يتحدَّث ىنا، يتحدَّث ىكذا ىو ُمشركون، بأهنَّ

 عقيدة من أشرف عقيدِتا ح متخّلفة أمّية عجوز عقيدِتا، ح الشَّيخيَّة عجائز من وا عجوز مشركون،
 فلتكن القاضي، عليّ  السي د حبق كبًنة جرُية ىذه ويقولون كبًن كبلم ىذا قطعاً  القاضي، عليّ  السي د
ِباألِئمَّةِمختصَّةٌِِاهللِمعرفةِأفَِِّعلىِقائمٍِِدليلٍِِأيُِّ - القيامة يوم عليها سأحاَسب أنا جرُية جرُية،

ِلغيرىمِممكنٌِِعقالًِِلهؤلءِأمكنِوماِأيضاًِِبشرٌِِالنَّاسِِِوسائرُِِبشرِفهؤلءِتتعدَّاىم،ِلِالمعصومين
َِتحقَّقَِلَماِوإلَِِّوالوصوؿِالعملِفيِإدراكهمِللمأمـوِيُمكنِأفِِْأِئمَّةِباعتبارىمِشرعاًِِينبغيِكماِأيضاًِ
 أِئمَّة، أنفسهم ينصبون ىؤالء! ىذا؟ منطق أيّ  ادلعصوم، عملَ  بعملي أُدرِك أنْ  مين يريد - اإلمامةِمعنى

 ىذا صحيحٌ  يشعرون، ال حيث من أَِئمَّة أنُفسهم ينصبون ىم وىؤالء وُعرفاء، ومشايخ طريقة أصحاب ىم
 ح زلدودون، ألنَّنا معيَّنة حدود وح ُمعيَّنة دائرة ح الكبلم ىذا قدوة، ادلعصوم وأنَّ  أسوة، ادلعصوم أنَّ  الكبلم
 ىذا أمَّا العملّية، األسوةَ  لنا ُِتث ل ادلعصوم حياة ح مساحة ىناك الناقصون القاصرون ضلنُ  حاجاتنا حدود
 يقودنا؟ شيءٍ  أيّ  إىل ادلنطق ىذا سُلتّل، منطق ىذا أعوج، منطق ىذا ادلنطق

 ادلستوى ح نكون أنْ  ُُيكن وتبلمذت وُأخوت وِجًناين وأُّمي وابنيت وزوجيت أنا يعين الزَّىراء، عن نتحدَّث ضلن
 بأنَّ  االعتقاد تصحيح كتاب ح نقرأ أمل بغريب، ذلك وما عليها، وسبلموُ  اِ  صلواتُ  للزَّىراء العقلي

 ىو ما إذاً  كامبًل، ليس ذلك قبل عقَلو وأنّ  اإلمامة؟ أو النُبُ وَّة درجة إىل يصل حّتَّ  عقلوُ  َيكُمل ال ادلعصوم
 ح ادلوجودة احلقائق ىذه ىي ما[! ناعم طحينچ ىالرّنة على]و ىذا من وذاك ذاك من ىذا بالغريب،
ينيَّة ادلؤسَّسة ! أنتم؟ تقولون ماذا شيطايّن؟ أم رمحاينّ  منطق ىذا العرفانّية، ادلدرسة منطق ىو وىذا الرَّمسية، الد 
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 ذلم وترمسون و، و وادلكاشفات الكرامات أصحاب الُعرفاء ىؤالء مع! تكونون؟ من مع! تقولون؟ ماذا أنتم
 .مجيعاً  منطقهم ادلنطق ىذا ادلنطق، ىذا مجيعاً، منطقهم ىذا وا العريضة، الطويلة واخلياالت الصور من

 وحبسب أعرفهم شلَّن اخلميين، السي د ىو الفكرة ىذه عن يشذّ  ُكتبو ح الذي الوحيد الُعرفاء، من الوحيد
 الشَّيخ فكر نفس من يقرتب ويكاد الفكرة ىذهِ  عن يشذ   العرفانية كتبوِ  ح العرفاء من الوحيد اطبلعي،

 ألنَّكم اخلُميين، السي د ُكُتب عن الطَّرف أغض   بأنَّين8 يقولون كثًنون لذلك اخلُميين، السي د ىو اإلحسائي
 البيت، أىل من ينتقصُ  ما اخلُميين السي د كتب ح أجد مل ألنَّين السَّبب، ىو ىذا كتبِو، ح َّبا لكم علم ال

 من ينتقصُ  ما الرَّجل ُكُتب ح أجد مل لذكرت، وجدتُ  ولو أجد، مل! مين؟ تريدون ماذا عليو؟ أفأكذبُ 
 شأنَ  وال واخلبلفات الس ياسيَّة الص راعات عن النَّظر بغض   َّبوسوعيَّة، بدقَّة ِبُعمق يتحدَّث ىو البيت، أىل

 دائماً  تسمعونين دائماً  لذلك أُقي مهم، ىكذا البيت، بأىل دلعرفِتهم وفقاً  الُعلماء أُقي مُ  أنا ادلوضوع، هبذا يل
 أحيان ح وأنتقدىم شيء ُكل   ح معهم أتَّفق ال أنَّين مع ىذا اإلحسائي، والشَّيخ اخلميين السي د أمتدح
 بأىل عقيدتوِ  ح الش يعة ُعرفاء بقيَّة عن ينفرد اخلميين السي د أنّ  أرى الُعرفاء بٌن أُقايس حٌن ولكن أخرى،
 أنْ  أستطيع أنا قضيَّة وىذه البيت، بأىل عقيدتوِ  ح الش يعة ُعلماء بقيَّة عن ينفرد اإلحسائي والشَّيخ البيت،
 الشَّيخ حياة ح ُأخرى مساحات ُىناك والوثائق، واحلقاِئق الُكُتب خبلل من والرباىٌن باألدلَّة أثبَتها

 أخرى، قضيَّة ىذه آخر، موضوع وىذا فيها نقاشٍ  ح ندخل أنْ  ُيكن اخلميين، السي د حياة وح اإلحسائي،
 8 ادليزان ىو ىذا زُلَمَّد، بآل العال ِم معرفة ىو عندي واألخًن األوَّل وادليزان عقائديّة، برامج ح ىنا أحتدَّث أنا
ـِِِالطَّاَعةَُِِوتَػَعاَلىِتَػَباَرؾَِِالرَّْحَمنَِوِرَضاِاأَلْشَياءَِوبَابَُِِوِمْفَتاُحوَُِِوِسَناُموُِِاأَلْمرِِذْرَوةُِ) َما   .(َمْعرِفَػَتوِبَػْعدَِِِلْْلِ

 ادلعرفة بعد الَعمل أفضل ىو؟ ما احلوائج بابُ  إمامنا يقول كما العمل أفضل العبادة، أفضل ادلوازين، ىذه
 أىل حديث مع العيش ح الُعُقود ىذهِ  بعد سألتين لو .األساس ىي ادلعرفة ادلعرفة، ادلعرفة، ااِلنتظار، ىو

 ح قائمةً  لنا أكُتبْ  زُلَمَّد؟ آلِ  عند ُمهمَّاً  وجدتو الَّذي ما والعرتة الكتاب أجواء ح العيش وح البيت
 مع ادلستمرَّة ال ُمعايشة ح ادلديدة ادلدَّة وىذه الُعْمر ىذا بعد إليها وصلتُ  الَّيت األولويات قائمة األولويات،

 8 ىكذا األولويات قاِئمةُ  والِعرتة الِكتابِ  ِفكرِ 
8 سادساً  ؛ !معرفتهم8 خامساً ؛  !معرفتهم8 رابعاً ؛  !معرفتهم8 ثالثاً  ؛ !معرفتهم8 ثانياً ؛  !معرفتهم8 أوَّالً 

 معرفتهم، معرفتهم، !معرفتهم8 عاشراً  ؛ !معرفتهم8 تاسعاً  ؛ !معرفتهم8 ثامناً  ؛ !معرفتهم8 سابعاً  ؛ !معرفتهم
 شيء يوجد وال ىذه ىي األولويات قائمة شيء، يوجد ال الرتيليون وبعد معرفتهم، مرّة تريليون معرفتهم،

 لكم رتَّبوا إذا اآلخرون معرفُتهم، وىي زُلَمَّد آلِ  عند واحدة أولويّة ىناك أخرى، أولويّات توجد ال آخر،
 ىذا آخر، شيء يوجد وال ادلعرفة الش يعة بٌن ادليزان والعرتة، الكتاب حبقائق جهلهم من فهذا أولويّات قائمة

 8 ادليزان ىو
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 !ومعرفة وفهم روايات ... ِمنَّاَِوفَػْهِمِهمَِعنَّاَِرَوايَاَتِهمِِمنُِِْيْحِسُنوفَِماِِبَقْدرِِِِعْنَدنَاِِشيَعِتناَِمَناِزؿَِِِاْعرُِفوا
 !معرفة= تفه م ... تَػَفهُّمِِفيوِِِلَيسَِِِعْلمٍِِِفيَِخيرََِِلَِِأَلِ
 !معرفة= تدب ر ... َتَدبُّرِِفيَهاِلَيسَِِِقَراَءةٍِِِفيَِخيرََِِلَِِأَلِ
  !معرفة= التفك ر ...ِتَػَفكُّرِِفيَهاِلَيسَِِِعَباَدةٍِِِفيَِخيرََِِلَِِأَلِ

 شؤون مجيع يُغط ي العلم آخر؟ شيء يوجد وعبادة، وقراءة علم آخر؟ شيء يوجد فهل الد ين ىو ىذا
ِِفيَِخيرََِِلَِِأَلِ) ؛(َتَدبُّرِِفيَهاِلَيسَِِِقَراَءةٍِِِفيَِخيرََِِلَِِأَلِ) ؛(تَػَفهُّمِِفيوِِِلَيسَِِعْلمٍِِفيَِخيرََِِلَِِأَلِ) ،احلياة
 ..!!. (تَػَفكُّرِِفيَهاِلَيسَِِِعَباَدةٍِ
ِباألَئمَّةُِمختصَّةٌِِاهللِمعرفةِأفَِِّعلىِقائمٍِِدليلٍِِأيُِّ -8القاضي عليّ  السي د قالو ما قراءة عليكم أعِيد

 بشرِفهؤلء - يقول ىكذا ُكل و البيت أىل حديث يقول، ىكذا ُكل و الُقرآن - ؟تتعدَّاىمِلِالمعصومين
ِلهؤلءِِِأمكنِوماِأيضاًِِبشرٌِِالنَّاسِوسائرَُِِبَشرِفهؤلءِِ - البيت؟ أىلِ  عن مجيل منطقٌ  ادلنطقُ  ىذا ىل -

ِالعملِفيِإدراكهمِللمأمـوِيمكنَِِأفِِْأَئمَّةِباعتبارىمَِشرعاًِِيَنبغيِكماِأيضاًِِلغيرىمُِممكنٌِِعقالًِ
  .اإلمامةِمعنىَِتحقَّقَِلَماِوِإلَِِّوالوصوؿ

 أنَّ  يبدو العمل؟ ىذا َّبثل أقوم أنْ  أستطيع ،كيف(الثػََّقَلينِِعَباَدةِتَػْعِدؿُِِالػَخْنَدؽَِيـوَِعِليِ َِضْربَة8ُِ )أقول
 [!!ىذا خرط ىذا! ىذا؟ ىاخلرط شنهو] سي َدنا يا! العمل ىذا َّبثلِ  يقوم أنْ  على قادر القاضي عليّ  السي د

ِاإِلْيَمافُِِبَػَرزَِ) 8فقال األمر ىذا بَ ٌنَّ  النَّبّ  دلاذا؟ أتعلمون ،(الثػََّقَلينِِعَباَدةِتَػْعِدؿُِِالػَخْنَدؽَِيـوَِعِليِ َِضْربَةُِ)
 بَ َرز حٌن ىذا، ىو احلديث ىذا معىن ىذا ىو، ىذا ىذا، ىو ُكل و، اإلُيان ىذا ىو ،(ُكلِّوِالشِّرؾِِِِإَلىُِكلُّو
ِيَـوَِعِليِ َِضْربَةُِ) 8اإلُيان ضربةُ  ىذه َضرب، ُىنا اإلُيان ،(ُكلِّوِالشِّرؾِِِِإَلىُِكلُّوِاإِلْيَمافُِِبَػَرزَِ) 8قال عليٌّ 

 ىذه والعرتة؟ الكتاب ادلراد أو! واإلنس؟ اجلنّ  ُىنا؟ الثَّقلٌن من ادلراد ما ،(الثػََّقَلينِِعَباَدةِتَػْعِدؿُِِالػَخْنَدؽ
 .الثَّقلٌن ِعبادة تعدلُ  الضربةُ  ىذه حبث، إىل حباجة القضيَّة

 من جزءٌ  ىو الكتاب ىذا لديكم، ومعروفة مشهورة ِعرفانّية لرموز بنماذج جئتُ  وقد ُكتب، رلموعة ىذهِ 
 ابن إىل يعود وىو إليو يعودون ُكل هم العرفانية، ادلدرسة عرفاء إمام ادلتأذل ٌن، لصدر( األربعة األسفار) كتاب
 ح الِكتاب وىذا !!وصي و وىذا عريب ابن العرفانّية ادلدرسة َنبّ ! الوصيّ  وىذا! النَّبّ  ىو عريب ابن عريب،

 البن وىو معروف احِلَكم فصوص احِلكم، فصوص شرح على تعليقتوُ  اخلميين للسي د معاً، كتابان احَلقيقةِ 
 السي د القيصري، بشرح معروف شرح وُىناك احللقة، أوَّل ح منو عليكم قرأت الَّذي الكتاب ىذا عريب،

 ل ُمَحمَّد للفنَّاري( األُنس مصباح) كتاب على ثانية وتعليقة احِلَكم، فصوص شرح على تعليقة لوُ  اخلميين
 .الفنَّاري زُلَمَّد ابن محزة ابن



  41/ ج َفاِطَمة َيا َلبَّيكِ : 79 الَحَمَقة    النَّاِطق الِكَتاب  : 3/ ج َوالِعْتَرة الِكَتاب َمَمف  برنامج: 

- 16 - 
 

 ومرجع معروف لعارفٍ  وتوجيهات ووصايا وُخطب ومراجعات وأسئلة أجوبة رلموعة ىو الثَّالث الكتاب
 الشَّيخ العارف العظمى ا آية مدرسة ح8 )الكتاب عنوان هبجت، الشَّيخ وىو الش يعة مراجع من أيضاً 

 فقط الثبلثة، الكتب ىذه على َّنرّ  ألن يكفي الوقت أنَّ  أعتقد وال ،(واألخبلق والعرفان العقيدة ح هبجت
  .غد يوم حلقة ح يأتينا الكبلم وبقيَّة ادلتأذل ٌن صدر كتاب على سأقف
 الد ين صدر ادلتأذل ٌن، صدر كتب رلموعة ح واألساس الرئيس الكتابُ  ىو(8 األربعة األسفار) كتاب

 الرَّابعة، الطبعة العريب، الرتاث إحياء دار السَّابع، اجلُزء ىو ىذا للهجرة، 3030 سنة متوج الش ًنازي،
 ركيزةً  يُعد   الكتاب وىذا الكتاب، ىذا ح جاء شلَّا شيئاً  لكم أقرأ دعوين ،353 صفحة ح ميبلدي، 3777

 يُعد   األربعة األسفار كتابُ  عموماً، الش يعيَّة الثَّقافة ساحة ح وحّتَّ  الش يعّي، العرفاين العقل تكوين ركائز من
 الِفكرِ  من َتسرَّب ما أو الن خبة مستوى ح سواء الش يعيَّة السَّاحة ح الفلسفي التفكًن مصادر من مصدراً 

ا ادلتأذل ٌن، لصدر الرَّئيس ادلنبع يُ َعدّ  عريب ابن عريب، ابن من يأخذ قطعاً  ىو الش يعة، لعامَّة الفلسفي  رَّبَّ
 من شًنازيَّةٌ  نسخةٌ  عريب، ابن من نسخةٌ  ىو األغلب األعم   ح ولكن القضايا بعض ح عريب ابن مع ُيتلف

  8عشر التاسع الفصل ،353 صفحة .عريب ابن
ِفيِالِعشق،ِىذاِفيِالحكماءِآراءُِِاختلفِأنَّوُِِِاعلمِالِحساف،ِلألوجوِوالفتيافِالظُرفاءِِعشقِذكرِفي

 عشق عن وليس الغلمان عشق عن يتحدَّث بالذَّات ىو - الِحسافِلألوجوِوالِفتيافِالظُرفاءِعشقِذكرِِ
 ُيضرّ  مل الَّذي احَلَدث الغبلم يعين األمرد الُغبلم ال ُمُرد، الغلمان الغلمان، عشق عن يتحدَّث ىنا الن ساء،

ِأنَّوُِِِاعلم - احِلسان لؤلوجو والِفتيان الظُرفاء ِعشقِ  ذكر ح عشر التَّاسع الفصل ،حليُتو تَنُبت ومل شاربُو
ِذمَّوُِِمنِفمنهمِمذمـوِأوِمحمودٌِِقبيحِأوَِحَسنٌِِوأنَّوِىيَّتوِِِوماِالعشقِىذاِفيِالُحكماءِآراءِاختلف

ِوقاؿ - ُغبلماً  تعشق أنَّك - مساويوِوذكرِرذيلةِأنَّوُِِوذكر ِأوِوالػُمعطَّلينِالبطَّالينِِفعلِمنِإنَّوُِ:
ِومنهمِغايتِو،ِوشرؼِأىلوِِِمحاسنِوذكرِومدحوُِِنفسانيةِفضيلةٌِِإنَّوُِ:ِقاؿِمنِومنهمِأيضًا،ِوالػُمعطِّلين

ِمنِومنهمِنفساني،ِمرضٌِِأنَّوُِِزعمِمنِومنهمِوغايتو،ِمعانيوِوأسبابِوعِللوِِِماىيَّتوِعلىِيقفِلمِمن
 ال ىنا أنا قطعاً  أمرداً، ُغبلماً  تعشق أنَّك الغلمان، عشق ح احُلكماء أقوال ىذه - إلهيُِجنوفٌِِإنَّوُِ:ِقاؿ
 آخرون قال كما أقول ما وأقول الل واط على القضيَّة فأمحل الش ًنازي الد ين صدر ح الظن أسيء أنْ  أريد
 عجيب غريب كبلم عندىم والصوفّية الُعرفاء وىؤالء ذلك، على دليبلً  أملكُ  ال ىذا، أقول أنْ  أريد ال عنو،

 واحلكمة الُعزلة عنو ُعِرف قد فالرَُّجل وإالَّ  حتليبلِتم، مُجلة من وىذه عجيبة، غريبة حتليبلت وعندىم
ِالدَّقيقِالنَّظرُِِعليوِِِيدؿُِِّوالَّذي - الش يعيَّة العرفانية ادلدرسة إمام ادلتأذل ٌن، صدرُ  ،يقول ىو والعبادة،
ِالعشقِىذاِأفَِِّالَحَكميَّةِوغاياتهاِالعاليةِومباديهاِالُكليَّةِأسبابهاِعنِاألمورِومالحظةُِِاألنيقِوالمنهجُِ



  41/ ج َفاِطَمة َيا َلبَّيكِ : 79 الَحَمَقة    النَّاِطق الِكَتاب  : 3/ ج َوالِعْتَرة الِكَتاب َمَمف  برنامج: 

- 17 - 
 

ِاللَّطيفةِالشمائلِفيوِوجدِلمنِالػُمفرطةِوالػمحبَّةِالَجميلةِالصُّورةِبُحسنِِِالشديدِاِللتذاذِأعني
ِأكثرِنفوسِفيِالطبيعيةِاألمورِوجودِنحوِعلىِموجوداًِِكافَِلمَّاِالتركيبِوجودةِاألعضاءِوتناُسب

ِالمصالحِعليهاِيترّتبُِِالَّتيِاإللهيةِاألوضاعِجملةِمنِمحالةِلِفهوِوتصنُّعِتكلُّفِغيرِمنِاألُمم
 ىو - شريفةِغاياتٍِِألجلِفاضلةِمبادٍِِمنِوقعِوقدِسيِّماِمحموداًُِِمستحسناًِِيكوفِأفِِْفالبُدَِِّوالِحكم

 من فقط، جلمالوِ  يعشقو ُغبلماً  اإلنسان يعشقُ  حٌن يعين شريفة، غايات ولوُ  فاضلة مبادئ لوُ  أنَّ  افرتض
 فاضلة مبادئ ذلا قضيَّة ىذه يقول والل واط، اجلنس ح الرَّغبة دون ومن الشهوانّية، القضايا تدخ ل دون

ِأسبابهاِعنِاألمورِوُمالحظةِاألنيقِوالمنهجُِِالدَّقيقِالنَّظُرِعليوِيدؿُِِّالَّذي -8قال ىو شريفة، وغايات
  .الكبلم آخر إىل - الَحَكميَّةِوغاياتهاِالعالية - مبادئها - ومباديهاِالُكليَّة

ِيُكنِلمِإذاِاإلنسانيِللشَّخصِِِالنَّفسانيِالِعشقَُِِىذاِذلكِوألجلِِ - 3518 صفحة ح يقول أنْ  إىل
َِتركيبوِِِوجودة - صفات يعين مشائل - المعشوؽِشماِئلِِاستحسافِبلِالحيوانيةِالشَّهوةِِإفراطِمبدأُه

 يعين بعد؟ بيها شلك ىذي] - ودللوِوَغَنجوِِِوأفعالوَِِِحركاتوِِِوتناُسبِأخالقوِِِوُحُسنِمزاجوِِِواعتداؿ
 َغَنج يعين! السالفة؟ ىذي بيها شلك( وداللوِ  وَغَنجوِ ) ىذي الّظن، نسيء ال القضيَّة گلنا احنا مو

ء، عرفاؤنا ىم ىؤالء حال، أيّ  على أدري، ال!! ودالل  نسيء ما وا عّمي الّظن، نسيء ال ضلنُ  األجبلَّ
ِذلكِوألجل - نظريَّاً  بوِ  وقَِبلنا[ افتهمناه] األوَّل الكبلم ىذا كتُبهم، وىذهِ  يقولون ُىم ولكن فيهم الّظن
ِاستحسافِبلِالحيوانيةِالشَّهوةِإفراطِمبدأُهِيكنِلمِإذاِاإلنسانيِللشَّخصِِِالنَّفسانيِالعشقِىذا

 ادلخالطة خبلل من - ِمزاجوِِِواعتداؿ - جسموِ  تفاصيل يعين - تركيبوِِِوجودةِالمعشوؽِشمائل
ِوَغَنجوِِ - لكن[ تنبلع يعين ِتشي، َىم] ىذه - وأفعالوِِِحركاتوِِِوتناُسبِأخالقوِوُحُسن - وادلعاشرة

ا! ىذا؟ ما - وَدللوِِ  !!وزُلر ف وكّذاب عميل شيء، ُكلّ  أنا ألينّ ! أمثايل؟ من ال ُمحر فٌن بعضُ  أضافها رَّبَّ
 ادلشكلة تطلع] أقرأُىا أنا ألنَّين ولكنْ  أحد، عليها ُُياَسب ال الفضائح وىذه[ ُكلها الفضايح ىاي] أقرأ وأنا
ا َغَنج؟ معىن تعرفون غَنج - وَدللوِِِوَغَنجوِِِوأفعالوِِِحركاتوِِِوتناُسب - [!عندي من  يعرف ال البعض رَّبَّ

  .واحلركات التصر فات ح َغَنجٌ  وىناك الكبلم، ح غنجٌ  ىناك8 ضلوين على الَغَنج َغَنج، معىن
 يكون ِحٌن الولد أمَّا ُمتغن جة، مرأة يُقال الرَُّجل، صفات من ال ادلرأة ِصفات من احلقيقةِ  ح ىو والَغَنج
 ح غنجٌ  ُىناك8 ضلوين على فالَغَنج حال، أي   على[! طٌن  فوگال قضيتو ىذا يعين] سُلنَّث، فهذا ُمتغن جاً 
 اللبناين الوسط ح ُخصوصاً  شائع اآلن مثبلً  ُمفتَعل، الَغَنج ىذا وبعض طبيعي، الَغَنج ىذا وبعض اللفظ،

 الغٌن، بصوتِ  ِبغُنَّة، الراء حرف يلفظن الرَّاء، حرف يلُفظن ال أنْ  ُياولن اللبنانّيات الفتيات أنّ  أعلم كما
 باريس، نقول ضلن باريس، كلمة مثبلً  نقول ما مثل الفرنسية الل غة ح احلقيقة وح الفرنسية، لّلغة تقليد وىو
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ا الفرنسية اللَّغة عن يُقال أال ُغنَّة، ىناك فتصبح غٌن إىل ُُيوَّل الرَّاء حرف باغيس، يقولون ىم  لُُغة بأهنَّ
 ىذي يعرفها  يچمطًّن  واحد بيكم إذا] احلمام ىديل منكم مسَِع من احلمام، كهديل يعين احلمائم،
 صوتَ  يشبو صوت ىناك وكأنَّ  الغٌن، حرف فيو يكثر احلمام ىديل احلمام، ىديل مسع من ،[القضيَّة

  .الغٌن
ِ.....َِِِمتبوؿُِِاليـوِفقلبيُِسعادِباَنت

 !! التفاصيل ىذهِ  ح أدُخل أنْ  على صدرا مبّل  أرغمين أدري ال( ُسعاد بانت) قصيدة القصيدة يقول، أنْ  إىل
ِِرحلواِإذِالبينَِغداةُِسعادِوما

 8يقول يصفها البداية ح ىو
ُِطوؿُِِولِِقصرٌِِِعنِدىاِمنُِيشتكىِلِِِرةٌِػػػػػػُمدبِزاءُِػػػػػَعجِلةٌِػػػُمقبِاءُِػػػىيف
ِوؿُِػػػمكحِرؼػػػالطِغضيضِنُِّػػػأغِإلَِِِِّرحلواِإذِالَبينَِغداةُُِِسعادُِِوما

 ألوان من لون ىو وىذا الغٌن، بصوت َُترجها أن حُتاول الرَّاء تتلفَّظ فحٌن صوِتا ح ُغنَّة ىناك وكأنَّ  أغن
  8األعشى قالو ما َغنجاً  األبيات أكثرُ  يقولون .التغن ج

ِ( ادلعّلقة ح)ِرَُجلِياِمنكِوويحيِعليكَِِويحي
ِالرَُّجلِأيُّهاِوداعاًُِِتطيقِوىلُِِِِمرَتِحلُِِالرَّكبِإفَُِِّىريرةَِودِّع

 .الربنامج روتٌن نُغًنَّ  بذلك بأس ال والدَّالل الَغنجِ  عن احلديث ُنكِملُ  طال الربنامج وقت
 واإلحساسُ  والرَّومانسّية الذَّوق مدرسة العرفانّية، ادلدرسة ح ضلنُ  والدَّالل، الَغَنجِ  عن وحديثُنا غداً  ألقاكم
 نعشق كيف ضلن ا، لعشقِ  ُمقد مةٌ  ىو العرفانّية ادلدرسة ح يقولون كما الُغلمان وِعشقُ  العايل، الر وحي

 آل عن نتحدَّث حٌن..!! عريب ابن َمرّ  ىنا من!! عريب ابن أفكار ىي ىذهِ !! أمرداً  مجيبلً  غبلماً  نعشقُ  ا؟
 ولكنَّنا.. . ونصبح وُنصبح العرفاء، نظر ح الفهم قليلي وُنصبحُ  األصولّيٌن نظرِ  ح ُغبلةً  ُنصبح زُلَمَّد

 .إَلَيُكمِتَػَوجَّوَِقَصَدهَُِِوَمنَِعْنُكمِقَِبلََِِوحََّدهُِِوَمنِِِْبُكمَِبَدأِاهللَِأرَادََِِمن8ِْ زُلَمَّد آل مع سنبقى
 ... الَقَمر رَِعايَة ِح  َوأَتْ رُُكُكم

 اإلًْرَسًِْد عَلَى ًَهُرَاتِعٍِنَا هُشَاىِدٌِنَا ًًَُجٌُهِ ًُجٌُىِنَا عَيْ الىَسْبَ إوْشِف احلُسَني أَخٍِهَ ًَجْوِ عَيْ الىَسْبِ وَاشِفَ ٌَا

 ...احلُسَني أَخٍِهَ تِحَكِّ

  ... اهلل أَهاىِ يف ... جَوٍعاً الدُّعاء َسْألُىن
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