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 ًالخُّسعٌُى الثَّاهِنتُ تُمَلَحَالْ

 عَشَس اخلَاهِس اجلُصْءُــ  فَاطِوَت ٌَا لَبٍَّهِ
 

  ... بَ َناِتْ  أَبْ َناِئيْ  َأَخَواِتْ  ِإْخَوِتْ  َعلْيُكم َسََلمٌ 
ينيَّةِ  ادلؤسَّسةِ  أجواءِ  ح حديثي زالَ  ال ..!!فَاِطَمةِيَاِلبَّيكِِ: اْلُمتَ َقدِّم الُعنوانُ  نَفَسوُ  ُىو ُعنوانَنا  الشِّيعيَّةِ  الدِّ

 وُزعمائنا وُعلمائنا وُمفسِّرينا وفُقهائنا مراجعنا أجواءِ  ح واحُلَسُت احَلَسنِ  أُمِّ  ُظَلمةِ  ح زال ال احلديثُ  الرَّمسيَّة،
ينيُِّت  َقسَّمُتوُ  الشِّيعيّ  والوسطُ  الشِّيعّي، الَوسط ِح  فَاِطَمة ُظَلمةِ  إىل وَصل احلديثُ  سلفاً، بيَّنتُ  كما..!! الدِّ

  :أقسام ثَلثةِ  إىل
ينيَّةُ  ادلؤسَّسةُ : فيو احلديثِ  ُكل   بلُ  احلديثِ  وأكثرُ  :األوَّلِالِقسمُِ اىاِِتا، بكلِّ  الرَّمسيَّة الشِّيعيَّةُ  الدِّ اىها اِّتِّ  باِّتِّ

 !والِعرفاين والشَّيخي واإلخباري األصويل
 ولو ادلؤسَّسة، ىذه شيعةُ  وىم البيت أىل شيعة أنفسُهم ُيسم ون ادلؤسَّسة، ىذهِ  أتباع ىم :الثَّانيِوالِقسمُِ

 رسولِ  بنتِ  إىل ُيسيئون وُىم الشِّيعة وُعلماء مراجع من الكثَت وتابعوا َصفَّقوا َلَما البيت ألىلِ  شيعةً  كانوا
 !وآلو عليو اهللُ  صلَّى اهلل

 وال اخليال عامل ح موجودون ىؤالءِ  أنَّ  وأعتقد ،(الزَّىرائي ون) عنوان عليهم أطلقتُ  ما :الثَّالثِوالِقسمُِ
 !نظريّ  بشكلٍ  العنوان ىذا عن أحتدَّثُ  لكنٍَّت األرض، على ذلم وجودَ 

 ادلؤسَّسةِ  أجواءِ  ح ىي التالية احللقات وأكثر التالية، واحللقات احللقة ىذهِ  وح ادلتقدِّمة احلَلقات ح فحديثي
ينيَّةِ    .الرَّمسيَّة الشِّيعيَّةِ  الدِّ
 اجلزء ىو وىذا عليو، اهلل رمحةُ  صدرا لِلُمَلَّ ( األربعة األسفار: )كتاب إىل وصل أمس يوم حلقة ح حديثنا
 االسمُ  ىو ىذا األربعة، العقليةِ  األسفار ح ادلتعالية ب احلكمةِ  ُيسّمى ما أو األربعة األسفار كتاب من السَّابع
 االختصار سبيل على األلسنة على مشهور ،(األربعة العقليةِ  األسفار ح ادلتعالية احلكمةُ : )للكتاب الكاملُ 

 والفلسفةِ  اإلذلية، احلكمةِ  دائرةِ  ح ُكِتبت الَّيت الُكتب أىمِّ  من وىو( األربعة األسفار) الكتاب ذلذا يُقال
 الكتاب ىذا عن أحتدَّث أنْ  أُريد ال ىنا وأنا والص وح، واإلشراقي ادلشَّائي الذَّوق َبُت ما ََجعت الَّيت اإلذلية
 ادلرجع قطعاً  وادلصادر، ادلراجعِ  ومن النَّظري، الِعرفان دائرة ح الُكُتبِ  أىمِّ  من بأنّو معروف الكتاب ىذا لكن

 الوسط ح كتاباً  لنا ولَّدت ادلكيَّة الُفُتوحات عريب، البن( ادلكيَّة الُفُتوحات) ىو األوَّل وادلصدر األوَّل
 من ادلتأذّلُت صدرُ  أخذهُ  الكتاب ىذا ح مذكوراً  جاء ما وأعمق مطالبوِ  أىم   األربعة، األسفار ىو الشِّيعيّ 



  51/ ج َفاِطَمة َيا َلبَّيكِ : 98 الَحَمَقة    النَّاِطق الِكَتاب  : 3/ ج َوالِعْتَرة الِكَتاب َمَمف  برنامج: 

- 6 - 
 

 ىذا من ُسطُوراً  لُكم وقرأتُ  ،171 صفحة عشر، التَّاِسع الفصل عند وضَلنُ  السَّابع اجلزء ىو ىذا عريب، ابن
 ىو سُلتصر بشكلٍ  ادلوضوع ىذا ،(الِحسانِلألوجوِِِوالفتيانِالظرفاءِعشقِذكرِِِفي: )العنوان الكتاب،

 الُغلمان، ِعشقُ  الِعرفاين، اجلوِّ  ح ُتذَكر الَّيت ادلوضوعات ومن الُعرفاء، ادلتصوِّفة يتناوذلا الَّيت ادلوضوعات من
 الُغلمان، ىم ىؤالء وحلاىم، شوارهبم ح الشَّعرُ  ينِبتَ  أنْ  قبل الذكور قطعاً  الُغلمان ذلك؟ من ادلراد ما

 الشَّهواين بالنَّحو ال الُغلمان ِعشقُ  ادلتأذلُِّت صدر ىنا يذكر ما وحبسبِ  الُعرفاء نظرية حبسبِ  ال ُمُرد، الُغلمان
ا  ىذا ح يتحرَّكون والَّذين الِعرفان، طريقُ  ىو اهلل إىل والطريق اهلل، إىل الطريق ح السَّالك يعشق أن وإظلَّ

 بادلصطلح أحدىم ُنسمَّي أنْ  وديكن الطريقة، ُشُيوخ ىم السَّاِلكُت يُرشدون والَّذين السَّالكون، ُىم الطريق
  .ُمرَاد وىناك ُمرِيد فهناك ،(ال ُمراد) الص وح
 ىم: وال ُمرادون. السلوك طريق وح الِعرفان طريقِ  ح ادلتحرِّكون ُىم التَلميذ، ُىم السَّالكون، ُىم: ادلريدون
. وتعاىل ُسبحانو اهلل إىل يتَّجهون الطريق، هناية إىل يتَّجهون والكلّ  ُمريد، وىناك ُمرادٌ  فهناك. الشَّيوخ

 الرِّياضة من ُمرادي قطعاً  جسدية، رياضةٌ  ُىناك الرِّياضة، من ألوانٍ  إىل حباجةٍ  الطريق بداية ح السَّاِلكون
 مثَلً  الصَّوم مثل اجلسدية الرِّياضة ادلقصود سويدية، دتارين من الرِّياضيون بو يقوم ما مثَلً  أقصد ال اجلسدية

 التدريبّية الرِّياضات ىذه ألوان من ولونٌ ، نفسانية رياضات وىناك، جسدية رياضات فُهناك ،ذلك وأمثال
 هلل، عشقوِ  ح قلبوُ  ينتظم لن ُفؤاده، ينتظم لن الطريق أوَّل ح السِّالك بأنَّ : يقولون دلاذا؟ الغلمان، ِعشق ىو

 جلمالِو، ُغَلماً  يَعشق أن اجلسدية، ادلعاين وعن الشهوانية، ادلعاين عن بعيداً  زلدوداً  سللوقاً  يعشق أن فَلبُدَّ 
 فيكون ذلك، وأمثال مثًَل، ومعلوماتوِ  ثقافتوِ  وحُلسنِ  ولذكائوِ  منطقوِ  حللو وكذلك احلسيَّة، تراكيبوِ  جلودةِ 
 اجَلمال ِعشق على قلَبوُ  يُروِّض أنْ  اهلل إىل الس لوكِ  طريق ح السَّالك ىذا يتمكَّن كي وارتياضاً  تدريباً  ذلك
 ادلعشوقِ  من ال ُمطلق، ِعشق إىل زلدود الَل عشق إىل احملدود ِعشق من ينتقل أن ذلك بعد َيستطيع كي

 ىذا استغّلوا العرفانية ادلدرسة أعداء وأعداؤىم، .الفكرة ُخَلصة ىي ىذه ال ُمطلق، ادلعشوق إىل ال ُمقّيد
موىم إليهم َنسبوا ما وَنَسبوا قالوا ما وقالوا ضدىم  َمقطعٍ  ح باللواط اِتُِم ادلتأذلُت وصدر باللواط، صرحياً  واِتَّ

  .حياتوِ  مقاطع من
ا ىكذا، ليست القضيَّة أنّ  يعرفون ىؤالء ناتؤو ش تفاصيل على ادلطَّلعون  رلموعة كلِّ  ح فاسدون يوجد رَّبَّ

 ُىناك َقطعاً  الص وح، اجلوِّ  ح أو العرفاين اجلوِّ  ح الفسادِ  حالة عن أحتدَّث ال ىنا أنا ُأخرى، قضيَّة وىذه
 وأنْ  ملفاً  أفتح أن باإلمكانِ  األجواء، ىذهِ  عن حديثي وليس الصوح، اجلوِّ  وح العرفاين اجلوِّ  ح فساد

 عن فضَلً  اىتمامات، من ليس األمر ىذا لكن والوثائق باحلقائقِ  كذلك وآتيكم ادلوضوع ىذا عن أحتدَّث
ائرة أنَّ   ادلتأذلُِّت صدر مثل الشَّخصيات ىذه أمثال لكن زلدودة، ضيقة دائرة الشِّيعيّ  الوسط ح العرفانية الدَّ

ا ساحَتهم، وأبّرئ ادلعاين ىذه مثل عن ُأجل هم شخصياً  أنا قطعاً  الُعرفاء، كبار مثل  ىذهِ  أنَّ  َعليهم ُأشِكلُ  إظلَّ
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 عن البصر نغضّ  أنْ  دُيكن ال النَّواصب صوفية أجواء وح النَّاصيب، التصو ف من هبا ِجيءَ  منهجية ادلنهجية
 ىذا، أقصد ال أبداً، طقوَسهم، من ىو اللواط بأنَّ  أقول أنْ  أُريد ال قطعاً  األجواء، تلكم ح اللواط ظاىرة
 وكبَتة، صغَتةٍ  ُكلِّ  ح اخلوض أُريد ال ىنا وأنا موجودة، الظاىرة ىذه النَّاصبّية الصوفّيةِ  تكايا ح ولكن

 إذا ذلك ح والسَّببُ  العرفانية، ادلدرسةِ  إىل بنا الكَلم فوصل اهلل رسول بنت ُظَلمةِ  أجواءِ  ح ىو حديثُنا
مة أو الطباطبائي السيِّد ِقَبل من انتقاصٍ  من فيو كان وما ادليزان تفسَت إىل وصلنا حُت تتذكَّرون  العَلَّ

 الفكرة ىذه أصل بأنّ  قلتُ  ألنٍَّت عريب، ابن إىل الكَلمُ  وجرَّ  الُكربى الصّديقة من عليو اهللِ  رمحةُ  الطباطبائي
 ادلتأذلُِّت صدر أجواءِ  إىل الكَلم بنا وصل أنْ  إىل وحتدَّثتُ  ادلطلب ىذا وبيَّنتُ  ادلكيَّة، الفتوحات من نبعت
 .األربعة األسفار كتابوِ  وإىل

ا الوقت لضيق قراءَِتا أُعيدُ  ال أمس يوم َحلقةِ  ح عليكم قرأُِتا الَّيت السطور  حيثُ  من الكَلم سأكملُ  وإظلَّ
   ادلتأذلُِّت؟ صدر قال ماذا 173 صفحة ح ادلاضية، احللقةِ  ح احلديث توقَّف

َِبلِالحيوانيةِالشَّهوةِإفراطَِمبدأُهِيُكنِلمِإذاِاإلنسانيِللشَّخصِِِالنَّفسانيِالعشقِىذاِذلكِوألجلِِ
ِوُحسن - النفسية حالتو يعٍت ِمزاجو - مزاجوِِِواعتدالِتركيبوِِِوجودةِِِالمعشوقَِشمائلِِاستحسان

 ىذه لكن والدَّالل الَغَنجِ  عند طويَلً  أِقف أنْ  أُريد ال - وداللوِِِوَغَنجوِِِوأفعالوِِِحركاتوِِِوتناُسبِِِأخالقوِِ
 للعشق فاحتاً  يكون والدالل الَغَنج الشَّهوات، عن البعيدِ  العشق عن للحديثِ  مناسبة ليست العبارة

 من ىناك َتطب عٌي، وَغنج ،طَبعيٌ  َغَنجٌ  :الَغَنج طبعّياً، يكون شلا أو النِّساء تفتعلوُ  شلَّا ىو فالَغَنج الشَّهوي،
 يتغنَّجُ  حُت الرِّجال، يناسب ال والَغَنجُ  واصطناعاً، افتعاالً  ادلمارسة بسببِ  يأت التطب ع من وىناك الطبع
 - الشَِّتازي الدِّين صدر ذكر ما قراءةِ  ح أستمر  !! بذلك ويتأنَّثُ  يتخنَّثُ  فإنَّوُ  والغَلم الفىت ويتغنَّج الرَّجل

ِالحيوانيةِالشَّهوةِإفراطِمبدأُه - قال كما يكن مل فإذا - وداللوِِِوَغَنجوِِِوأفعالوِِِحركاتوِِِوتناُسبِِ
ِمنِللمعشوقِالعشقِكانِإذا - الفضائل؟ َجلة من ادلعدود ىذا ىو ما - الفضائلِجملةِمنِمعدودٌِ

ِحركاتوِِِوتناسبِأخالقوِِِوُحسنِِمزاجوِِِواعتدالِتركيبوِِِوجودةِِِالمعشوقِشمائلِاستحسانِجهةِِ
ِيُرقِّقُِِوىوِالفضائل،ُِجملةِمنِمعدودٌِ - !العشق ىو فهذا ىكذا كان إذا - وداللوِِِوَغَنجوِِِوأفعالوِِ
 أمرداً  ُغَلماً  َعَشق ما إذا اإلنسان عند الذَّكاء درجة ترتفع يعٍت، الذىن يُذكِّي - الذِّىنِويُذكِّيِالَقلب
 القلب يرقِّقُ  فهو - النَّفسِويُنبِّوِالذِّىنِويُذكِّي - حال أيِّ  على! بالذَّكاء؟ ىذا عَلقة ما أدري ال مثًَل،

 حلوٍ  أمردٍ  ُغَلمٍ  عند والدَّالل الَغَنج عَلقة ما - الشَّريفةِاألمورِإدراكِِِعلى - النَّفس ويُ َنبِّو الذِّىن ويُذكِّي
 ما أنت يل سيقولون قطعاً ! الشَّريفة؟ األمور إدراكِ  على باعثاً  سبباً  الِعشق ىذا فيكونُ  الرَُّجل يعشقوُ  َجيلٍ 

 - بِالعشقِاالبتداءِِِفيُِمريديهمِالمشائخَُِِأَمرِذلكِوألجلِِ - !شيء أفهم ما أفهم، ما أنا عّمي تفهم،
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  !!...يبدأ ىكذا اهلل إىل الطريق كان إذا!! كبَتة مشكلة ىذهِ 
م العرفاء ىؤالء الُعرفاء، فهؤالء اذلادي، اإلمام عن كما( ِبُكمَِبَدأِاهللَِأرَادََِِمنِْ)  عريب ابن بفكر ِارتبطوا ألهنَّ

 ح نقرأ ماذا ،(ِبُكمَِبَدأِاهللَِأرَادََِِمنِْ: )الطريق ُتشخِّصُ  واضحة اجلامعة الزِّيارة اذلادّي، اإلمام فكر تركوا فقد
 اهللِ  صلواتُ  زُلَمَّد آل إىل الطريق ح نتحرَّك أن يُعلِّمنا كيف اذلادي؟ إمامنا يقول ماذا اجلامعة؟ الزِّيارة

ِأَتَاُكمَِمنِْ) آتيكم أنا لذلك (َنَجاِأَتَاُكمَِمنِْ) نقول؟ فماذا ىكذا، الطريق ح نتحرَّك أَجعُت؟ عليهم وسَلموُ 
 النَّجاة سبيل عن ِاحبثوا تعشقوه، كي أمردٍ  ُغَلمٍ  عن الطريقِ  ح تبحثوا ال النَّجاة، عن الباحثون أي ها (َنَجا

  .(َىَلكِيَْأِتُكمِلَـمَِوَمنَِِْنَجاِأَتَاُكمَِمنِْ)
 هبذا الغلمان يعشق ىذا: أقول ،[ال فروخ، يدّور يروح  ولگأ أُريد ما أنا] الغلمان يعشق يذىب الَّذي ىذا

 مشائل استحسانِ  على باعثٌ  عشقٌ  إنَّوُ  صدرا، ادلَّل  ذكرىا الَّيت االصطَلحات حبسب احملدود العشق
 تتصوَّرون ألّنكم..!! . [هتر  ُكلهن حافظيهن ذينّ  احنا نفتهم، ما عّنا  ولونگموت ] تركيبو، وجودة ادلعشوق

 الَّيت احلقائق حقائق تعرفون ما ُجهَلء أنُتم!! اجُلهَلء معشر يا والرموز اإلشارات تفهمون الذين أنتم فقط
َِىَلكِيَْأِتُكمِلَـمَِوَمنَِِْنَجاِأَتَاُكمَِمنِْ) !النَّاصيب األبًت ىذا إىل  عريب، ابن إىل تذىبون زُلَمَّد، آلِ  عند ىي
َِمنَِِْوَخابََِِعاَداُكمَِمنَِِْوَىَلكََِِوااَلُكمَِمنَِِْسَعد) :الزِّيارة تقول أنْ  إىل...  (َتدلُّونَِوَعَليوَِِِتْدُعونِاهللِِِِإَلى

 أحتدَّث أنْ  أفضل شيءٍ  أي   (ِبُكمِِاْعَتَصمََِِمنَِوُىِديَِِِبُكمَِتَمسَّكَِمنَِِْوفَازَِِفَارََقُكمَِمنَِِْوَضلََِِّجَحدَُكم
 ! ادلضامُت؟ ىذه عن أحتدَّث أم وداللوِ  غنجوِ  عن أحتدَّث تركيبِو، وجودةِ  ادلعشوق مشائل عن
ِاهللَِأرَادََِِمنِْ) :احلبّ  ىو فهذا حب   عن تبحثون كنتم وإذا العشق، ىو فهذا عشقٍ  عن تبحثون كنتم إذا
ِِفيِِذْكرُُكمَِوَماِليَِوَأْىِليَِونـَْفِسيَِوأُمِّيِأَنـُْتمِبِأَِبيِِإلَيُكم،ِتـََوجَّوَِقَصَدهَُِِوَمنِْ) :البداية ىنا من (ِبُكمَِبَدأ

 :الزِّيارة تقول أنْ  إىل (اأَلْرَواحِِفيَِوَأْرَواُحُكمِاأَلْجَسادِِفيَِوَأْجَسادُُكمِاأَلْسَماءِِفيَِوَأْسَماؤُُكمِالذَّاِكرِين
َِوَأْعَظمَِِأَنـُْفَسُكمَِوَأْكَرمََِِأْسَماءَُكمَِأْحَلىَِفَما) :اجلمال ىو ىذا اجلمال عن تبحثون (َأْسَماءَُكمَِأْحَلىَِفَما)

 اجلمال، ىو ىذا العشق، ىو ىذا (نـُْورَِكاَلُمُكمَِوْعدُكمَِوَأْصَدقََِِعْهدَُكمَِوَأوَفىَِخَطرُِكمَِوَأَجلََِِّشأنُكم
 ذكره من يا ،(ُحْلوِِذْكُرهَُِِمنِِْيَا) :الكبَت اجلوشن دعاء ح نُردِّدُ  حينما الن ور، ىو ىذا احلَلوة، ىي ىذه
 الزِّيارةِ  ح وىنا التعبَت بذلك عنها ُعربِّ  ىناك ىذه، ىي الذِّكرِ  حَلوة (َأْسَماءَُكمَِأْحَلىَِفَما) :ىذا ىو حلو

 (َأْسَماءَُكمَِأْحَلىَِفَما) :وىنا ،(ُحْلوِِذْكُرهَُِِمنِِْيَا: )اجلوشن دعاء ح التعبَت، هبذا عنها ُعربِّ  الكبَتة اجلامعة
 عند والنَّتيجةُ  واحدة، ادلعاين اجلمال، بأَجل ،(بَِأْجَمِلوَِِِجَماِلكَِِِمنَِأْسأَُلكِِإنِّيِاللَُّهمَِّ: )السَّحر ُدعاء وح

َنكَِِفـَْرقَِِاَلِ: )رجب شهرِ  ُدعاءِ  ح احَلَسن ابنِ  احُلجَّةِ  نَـَهاِبـَيـْ  تبحثون من يا ،(َوَخْلُقكِِعَباُدكَِِأَنَـُّهمِِإالََِِّوبـَيـْ
 .واذلوى والغرامِ  الِعشقِ  عن



  51/ ج َفاِطَمة َيا َلبَّيكِ : 98 الَحَمَقة    النَّاِطق الِكَتاب  : 3/ ج َوالِعْتَرة الِكَتاب َمَمف  برنامج: 

- 9 - 
 

ِوأَُلقَّبُِِِفيُهمُُِِأدَعىِِبذلكِِِِورأيُوَُِِىواهُِِتُرابيِ ِوقالوا
  .تراب أيب إىل نسبةً  علويٌّ  أي ترايبٌّ،

ِوأَُلقَّبُِِِفيُهمُُِِأدَعىِِبذلكِِِِورأيُوَُِِىواهَُِِزىرائِّيِ ِوقالوا
ِوَغَنجوِِِتركيبوِِِوجودةِِِلجمالوِِ - األمرد الغَلم عشقنا ما فإذا األربعة، األسفار ح والدَّالل الَغنجِ  إىل أعودُ 

ِجملةِمنِمعدودٌِ - ![فضائل؟ يا َجاعة، يا فضائل يا] - الفضائلِجملةِمنِمعدودٌِِفهذاِوداللوِِ
 ح أعرفوُ  الَّذي أنا - الشَّريفةِاألمورِإدراكِعلىِالنَّفسِويُنبِّوِالذِّىنِويُذكِّيِالقلبِيُرقِّقُِِوىوِالفضائل
 تصنع؟ فماذا قلبك، تُرقِّق أنْ  وأردت وِغلظة وقسوةً  قلبك ح جفوةً  أحسست إذا األعظم النَّيبّ  كلمات

 القلب، يُرقِّقُ  فهذا بو، ورأفةً  رمحةً  رأسوِ  على وامسح ِحجرك ح وضعوُ  يتيماً  ُخذ يتيم، رأسِ  على ِامسح
نيا، قلبك تُرقِّق أنْ  ال هلل قلبك تُرقِّق أنْ  أردت إذا مسعنا وىكذا قرأنا ىكذا  إمام ىو رِواياتنا ح واليتيمُ  للد 
 أنْ  أتريدُ  الشَّريف، بنعلوِ  يدوسوُ  ترابٍ  على دتسحُ  فإنَّك خدمتوِ  ح ُكنتَ  كلَّما زماننا، إمام ىو اليتيمُ  زماننا،
 إماُمنا قال كما خدمتِو، ح تكون أنْ  ىنا، القلب ترقيقُ ! أنت؟ َمن احلسن؟ ابن احُلجَّة رأسِ  على دتسح

 لو، مثيل ال الَّذي ادلنقطع اليتيم ىو ،(َحَياِتيِأَيَّامََِِلَخَدْمُتوَُِِأْدرَْكُتوَُِِلوِْ: )عليو وسَلموُ  اهللِ  صلواتُ  الصَّادق
ثنا مل ذلا، شبيوَ  وال ذلا، مثيل ال ُدرَّة أي يتيمة؟ ُدرَّةٌ  تسمعون أال اليتيم، معٌت ىذا  أنْ  أردنا إذا اهلل رسول حُيدِّ
 شيطاينٌّ؟ أم رمحاينٌّ  منطقٌ  ادلنطق ىذا أعيُِننا، أمام دالالً  ويتمايس يتغنَّجُ  َجيَلً  ُغَلماً  نعشق أن قلوبنا نُرقِّق
 !أنتم؟ تقولون ماذا

ِالعشقُِِوِقيلِبالعشق،ِاالبتداءِِِفيُِمريديهم - الكبار الطريقة مشائخ - المشائخُِِأمرِذلكِوألجلِِ
ِوِقيلِالجمال،ُِيحبُِِّجميلٌِِاهللِإنَِِّاألخبارِِِوفيِالَقلبِوتنويرِالنَّفسِتلطيفِِِفيَِسببٍِِأوفىِالعفيف

ِالتَّنبيوُِِيجبُِِالَّذيِلكن - :175 صفحة ح يقول أنْ  إىل - شهيداًِِماتَِِوماتَِِوكَتمِوَعفَِِّعشقِمن
ِالَّتيِالفضائلِمنِأنَّوِإالَِِّالفضائلُِجملةِمنِمعدوداًِِكانِوإنِِْالعشقِىذاِأنَِِّالمقامِىذاِفيِعليو

ِتكونِالِالفضائلِىذهِومثلُِِالحيوانيةِالنَّفسِوبينِالمحضِالمفارقِالعقلِبينِبهاِالموصوفِيتوسَّط
ِبلِالنَّاس،ِمنِأحدٍِِكلِِِّومنِاألحوالِمنِحالٍُِِكلِِِّوعلىِوقتِكلِِِّفيِاإلطالقِعلىِشريفةًِِمحمودةًِ

 .صدرا ادلَّل  رأي ىو ىذا - العرفانيِالسُّلوكِأواسطِفيِالمحبَّةِىذهِاستعمالُِِينبغي
 صدر - بالعشقِاالبتداءِِِفيُِمريديهمِالمشائخَِأَمرِذلكِوألجل - يقولون؟ ماذا ادلشائخ رأي أمَّا

ِالنَّفسِترقيقِحالِوفيِالعرفانيِالسُّلوكِأواسطِفيِالمحبَّةِىذهِِِاستعمالُِِينبغيِبل - :يرى ادلتأذّلُت
 حىتَّ  غَلماً  يعشق يعٍت - الحيوانيةِالشَّهواتَِبحرِِِعنِوإخراجهاِالطبيعةِورقدةِالغفلةِنومِعنِوتنبيهها

 - [رتبوىا انتم أرتّبها أعرف ما أنا رتبوىا، انتم ىاي أدري، ما!! ]احليوانية الشَّهوات حبر عن خيرج
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ِعقالًِِوَصيرورتهاِاإللهيةِبالُعُلومِالنَّفسِاستكمالِِِعندِوأمَّاِالحيوانية،ِالشَّهواتِبحرِِِعنِوإخراجها
 العراقية الشَّعبية تعابَتنا ح ىذه - الُقدسِبعاَلمِاالتصالَِمَلَكةِذاِالُكليَّةِبالعلومُِمحيطاًِِبالفعل

ِبالفعلِِِعقالًِِوصيرورتهاِاإللهيةِبالُعُلومِالنَّفسِِاستكمالِعندِوأمَّا - [!وياه  يلكچاح  عود:  ولونگي ]
ِىذهِِِبعشقِااِلشتغالُِِذلكِعندِلهاِينبغيِفالِالُقدسِبعاَلمِاالتصالَِمَلَكةِِِذاِالُكليَّةِبالعلومُِمحيطاًِ
 آخر، شيئاً  أو غَلماً، تعشق أنْ  البُدَّ  أنت يعٍت - البشريةِاللطيفةِوالشَّمائلِاللحميةِالـُمحسَّنةِالصُّور

ِالُقُدسِِِبعاَلمِاتصلَّتِفإذا - !وادللكوت الُقُدسِ  عاملَِ  ح ذلك بعد حُتلِّق أنْ  تستطيع حىتَّ  أمرك رتِّب ادلهم
ِاللطيفةِوالشَّمائلِاللحميةِالـُمحسَّنةِِِالصُّورِىذهِبعشقِِِاالشتغالِذلكِعندِلهاِينبغيِفالِوالملكوت

 الُغلمان ِعشق يعٍت - الحقيقةِقنطرةُِِالمجازُِِِقيلِولهذاِالمقام،ِىذاِمنِأرفعِصارِمقامهاِألنَِِّالبشرية
 - !اجملاز جهة من ندخل أنْ  البُدَّ  احلقيقة إىل فللوصولِ  اهلل، عشق ىو احلقيقي والعشق رلازي، عشق ىو

ِوقعِماِإلىِفالرُّجوعِالحقيقةِعالمِإلىِالقنطرةِمنِالُعُبورِوقعِوإذاِالحقيقة،ِقنطرةُِِالمجازُِِقيلِولهذا
  .الرَّذائلِمنَِمعدوداًِِقبيحاًِِيكونِأخرىِتارةًِِمنوِالعبور

 ال الَّذين من طبعاً، أمثايل من - ذىبواِالَّذينِوأمَّا - :عليو اهلل رمحة صدرا ادلَّل  يقول 175 صفحة ح ُثَّ 
ِالعشقِىذاِأنَِِّإلىِذىبواِالَّذينِوأمَّا - !!العجيبة الغريبة األسرار ىذه من شيئاً  يعرفون ال شيئاً، يعرفون

 واهلل ال] - اللطيفةِواألسرارِالخفيَّةِباألمورِلهمِِخبرةَِِالِفألنَّهمِالـِهممِالفارغيِالبطَّالينِِفعلِمن
 وما ادلوجود ىذا بعد، بس يعٍت، نعرفها ما مو نعرفها كو، ما شكو ندري اخلفية األمور يعٍت احنا، نعرفها

ِىذاِأنَِِّإلىِذىبواِالَّذينِوأمَّا - [!آخرىا إىل أوَّذلا من القضية نعرفها وإالَّ   يچضل   درگن  ما  ي،چضل   درگن 
ِوالِاللطيفةِواألسرارِالخفيَّةِباألمورِلهمِِخبرةِالِفألنَّهمِالـِهممِالفارغيِالبطَّالينِِفعلِمنِالعشق
ِيخُلقِالِتعالىِاهللِأنَِِّيعلمواِولمِالظَّاىرةِللمشاعرِوَظَهرِللحواسِتجلَّىِماِإالَِِّاألمورِمنِيعرفون

  .عظيمةِوغايةٍِِجليلةِلحكمةٍِِإالَِِّالنُّفوسِِجبلَّةِفيِشيئاًِ
 النِّساء ِعشق عن واحلديث بالِعشق يبتلون أُناسٍ  عن عليو وسَلموُ  اهللِ  صلواتُ  الصَّادق إمامنا سألوا حُت

 على.. . اإلنسان أنّ  أمَّا مقبواًل، منطقياً  يكون قد النِّساء عشق! ثانية قضيَّة فهذه الُغلمان عشق أمَّا قطعاً،
 كذلك، للرجل ادلرأة وِعشق للمرأة الغرائزي الرجل ميل باعتبار شلكن منطقّية، قضيَّة النِّساء فعشق حال، أيّ 

 اإلمام يسألون للذكور، واإلناث لإلناث الذكور ميل اإلنسانية، اخللقة ِجبلَّة ح فطري غرائزي ميل ىناك
 قضيَّة ح النِّساء من ُمبالغة أو الرِّجال من ُمبالغة تكون األحيان بعض وح للنِّساء الرِّجالِ  عشق عن الصَّادق
 يسألون اىتماماتِو، وُكلَّ  حياتوِ  وُكلَّ  وقتوِ  كلَّ  عليو َتشغل حبيث عشقوِ  ح يُبالغ امرأة يعشق رجل الِعشق،

 ىذا ىو ،(َغْيرهِِِِبُحبِِِّفَابـَْتاَلَىاِاهللُِحبِِِِّمنَِخَلتِقـُُلوبٌِِتِْلكَِ: )يقول يقول؟ ماذا ادلعاين ىذه عن اإلمام
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 ما - الـِهممِالفارغيِالبطَّالينِِفعلِِِمنِالعشقِىذاِأنَِِّإلىِذىبواِالَّذينِوأمَّا - :إليو ُيشَت الَّذي الكَلم
ِِمنَِخَلتِقـُُلوبٌِِتِْلكَِ: )قال الصَّادق، إمامنا تابعنا أيضاً  ألنَّنا بوِ  قُلنا وضلنُ  الصَّادق، اإلمام كَلم ىذا ىو

َتاَلَىاِاهللُِحبِِّ  الطبيعة مع ُمنسجماً  يأت الَّذي النَّساء عشقِ  عن يتحدَّث واإلمام ،(َغْيرهِِِِبُحبِِِّفَابـْ
 تعشقُ  امرأةً  أنَّ  أو امرأة يعشقُ  رجَلً  أنَّ  غريباً  ليس البشري، ادلخلوق خللقة والغرائزية والنَّفسية اجلسدية

 وِضمن ادلنطقي بالنَّحو كان إذا الِعشقِ  ح إشكال وال وال ُمربِّرات، ال ُمربِّرات لذلك صلد أنْ  ديكن رجًَل،
 وليست قسراً  تأت القضيَّة ىذه ألنَّ  ذلك ح إشكال ال زلمودة، شرعيةٍ  نتيجةٍ  إىل ويُؤدِّي الشَّرعية الضَّوابط
 ىو ذلا الدَّقيق التَّفسَت لكن معيّنة، نفسّية وحاالت معّينة، وأوضاع معّينة، ظروف وُتسبِّبها اإلنسان، باختيار

َتاَلَىاِاهللُِحبِِِِّمنَِخَلتِقـُُلوبٌِ) :الصَّادق إمامنا قالو الذي ىذا   .(َغْيرهِِِِبُحبِِِّفَابـْ
 اهلل إىل تّتجو أنْ  القلوب ىذه أرادت فإذا ،(اهللَِأَحبََِِّأَحبَُّكمَِمن) عليهم اهلل صلوات ُحب هم ىو اهلل وحب  
 واإلمام يكون؟ كيف! اهلل عشق إىل يُؤدِّي العشق وىذا ُغلماناً  تعشق أنْ  أمَّا حِبُبِّهم، دتتلئ أنْ  فعليها

َتاَلَىاِاهللُِحبِِِِّمنَِخَلتِقـُُلوبٌِِىذه: )يقول الصَّادق ![ أنتم؟ راحيُت وين َجاعة يا] ،(َغْيرهِِِِبُحبِِِّفَابـْ
 الكَلم، ىذا على اعًتض قد الُعرفاء من أحداً  أجد مل أنا واضح، ضَلل ادلئة، ح مئة ضَلل ضَلل، ىذا
م أقول ال وأنا  لوُ  خربةَ  ال شلَّن مثلي معًتضٌ  يعًتضُ  وحُت يعًتضون، ال لكنَّهم األمر، ىذا دُيارسون إهنَّ

ِلهمِخبرةِالِِممَّن -:ادلتأذلُِّت صدر يقول كما ولكن![ أعرفها والعبَّاس!! ]اللطيفة واألسرار اخلفيَّة باألمور
 رمحاينّ  منطق ادلنطق ىذا َجاعة يا لكن - باالعتراضِعقيرتهمِيرفعونِاللطيفةِواألسرارِالخفيَّةِباألمور

 اجلانب عن بعيدةً  كانت لو حىتَّ  النَّتائج؟ ىذه إىل يؤّدي عريب ابن إىل اللجوء قولوا، أنتم! شيطايّن؟ أم
 أبداً  اجلنسي، الش ذوذ قضيَّة على العرفانّية ادلدرسة أمحل وال ادلتأذلُِّت صدر أمحل ال أنا والشَّهواين، اجلسدي

 ىذا زُلَمَّد، آلِ  بذوقِ  ىو ما ىذا التفكَت من اللون ىذا أقول لكن فيهم، ىذا أعتقدُ  وال هبذا، أقول ال واهلل
 سيِّد كلمةُ  ختتصرهُ  العلوي   الذَّوقُ  ادلعاين، ُكلِّ  على يسمو ذوقٌ  العلوي   الذَّوقُ  علوّي، بذوقٍ  ىو ما

 واذلّمةُ  الل ماظة، ىذهِ  أوساخِ  من ىو يقولونو الذي الكَلم ىذا (،اللَُّماَظةَِىِذهَِِِيدَعُُِِحرِ َِأاَلِ) :الش هداء
نيا إىل هبا ُيشَت الش هداء سيِّد الل ماظةُ  فيها، ما بكلِّ  الل ماظةِ  ىذه على تسمو العلويَّة َِيدَعُُِِحرِ َِأاَلِ) :الد 

 سيتفسَّخ وتنظيف ختليل دون من تُرِك لو والَّذي األسنان بُت الطعام بقايا ىي الل ماظة (،اللَُّماَظةَِىِذهِِ
اً  كريهة رائحة إىل ويتحوَّل اً  وقبيحة جدَّ  ىذه فوق تتسامى العلويَّة اذلمَّةُ  ،(اللَُّماَظةَِىِذهَِِِيدَعُُِِحرِ َِأاَلِ) جدَّ

 ح اللَّماظة ىذهِ  قاذورات ومن أوساخ من ىذا ادلتأذّلُت صدر يذكره الَّذي وىذا ادلضامُت، ىذه وفوق ادلعاين
 الشََّبق عن وبعيداً  اجلسمانيَّةِ  عن وبعيداً  الشَّهوانيةِ  عن بعيداً  ذكرهُ  الَّذي بالوصف حىّت  أحوالو، أحسنِ 

 سيِّد السَّجاد أبو الِعًتة والدُ  يطالبنا الَّيت الل ماظة ىذهِ  قاذورات من قاذورات ىو أحوالوِ  أحسنِ  ح اجلنسي،
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 أحدٌ  بقي ىل) أحرار؟ البشر سوق ح فهل األحرار عن يبحث إنَّوُ  ،(ُحرِ َِأاَلِ) :عليها نتسامى أن الش هداء
 البصرة من جاء الَّذي الشَّاب التَّميمي ُمرَّة ابن سعيد أنَّ  والسَِّت ادلقاتل كتب لنا تذكر كما!( ؟..عنَّا يسأل
 العائلة على وَسلَّم احُلَسُت خيام إىل قصد عليو، اهللِ  صلواتُ  العبَّاس مقتل بعد األخَتة اللَّحظات ح ووصل

 وىي خرجت ال ُمسلِّم ىذا صوت مَسعت َلمَّا العقيلة أنَّ  وادلقاتل السَِّت ُكُتب لنا تذكر اخليمة، خارج من
 ،(اللَُّماَظةَِىِذهَِِِيدَعُُِِحرِ َِأاَلِ) :الش هداء سيِّدُ  َصوَتوُ  َرفع وحُت! ؟... عليناُِيسلِّمُِِأحدٌِِبقيِىل: تقول
 أدري، ال أحرار؟ الرِّجالِ  سوق ح بقي ىل النِّداء؟ ذلذا يستجيبون أحرار الرِّجالِ  سوق ح بقي ىل أقول

 .فاصل إىل نذىب..!! . إليكم مًتوكٌ  اجلواب
 على تعليقُتوُ : األوَّل الكتابُ : عليو اهلل رمحةُ  اخلميٍت للسيِّد كتابُت على يشتملُ  يديّ  بُت الَّذي الكتابُ  ىذا

 ابن الدِّين حمليي ادلاضية احللقة ح الكتاب ىذا عن الكَلم ومرَّ  احِلكم، فصوصُ  للقيصري، الُفصوص شرح
 شرح لو القيصري الرومي داوود القيصري، شرحُ  معروف، شرح وىناك نبوّي، وحيٌ  ىو اّدعائو وحبسب عريب
 أذكرُ  للفصوص القيصري شرح على تعليقة لو اخلميٍت والسيِّد عريب، ابن الدِّين حمليي احلكم فصوص على
 :تعليقتوِ  من ُسطوراً  وأقرأُ  مثاالً 

 دفًت قمري، ىجري 1411 الثَّانية، الطبعة إسَلم، بازدار مؤسَّسة النَّاشر الطبعة ىذه ،128 صفحة
 من أمس يوم حلقةِ  ح تتذكَّرون إذا حديثاً  عليكم قرأتُ  ،128 صفحة قم، علمية حوزة إسَلمي تبليغات
 فشربتوُِِقالِلبن،ِبقدحِِِالمنامِفيِأُتيِوسلَّمِوآلوِعليوِاهللِصّلىِاهللِرسولَِترىِأاَلِ - احِلكم فصوص

 ح عليكم قرأتُ  حُت اخلميٍت، السيِّد من ىي اإلضافة ىذه يبدو( وآلوِ ) توجد ال تتذكَّرون إذا ادلنت ح -
ِأعطيتِثُمَِِّأظافيري،ِمنِالرَّيُِِّخرجِحتَّىِفشربتو:ِقالِلبنِبقدحِِ - وسلَّم عليو اهلل صلَّى: فهناك ادلنت

 اهللِرسولِترىِأاَلِِقولوُِ -:يعلق اخلميٍت السيِّد - العلم:ِقالِاهلل؟ِرسولِياِأوَّلتوِما:ِِقيلِعمر،ِفضلي
ِكانَِلمَّاِوآلوِعليوِاهللِصّلىِاهللِرسولِأنَِِّالمستقيمِالطريقِإلىِاهللِىداكِِاعلم - :آخرهِ  إىل -

ِالبرزخّيةُِِولوُِِوالشهودِالغيبِعوالمِجميعِفيِالَّتيِللكماالتِومستجمعاًِِالوجودِدائرةِبتمامُِمتحقِّقاًِ
َِحيطةِِِعنِخارجاًُِِوجودِوالِكمالِيُكنِلمِاإلطالقيِالمقدَّسُِِوالفيضُِِالمطلقةِالمشيَّةُِِوىوِالكلية
ِوجودهِِِعنِخارجاًِِوجودِكمالِوالِوجودِوليسِالوجودِوكلُّوِالظلِّيِالوجودُِكلُِِّفهوِووجوِدهِكمالوِِ
ِمنِسواهِماِإلىِتصلُِِالَّتيِوالكمالّيةِالوجوديّةِوالفيوضاتِوزيادةِفضالًِِيكونِحتَّىِوجودهِوكمالِِ
ِىوِالوجودِعنِفضالًِِكانِماِنعمِوالزيادة،ِالفضلِبطريقِالِوالتشأُّنِالتجّليِبطريقِيكونِحضرتو
ا - ُمقاِبالتهاِسنخِِِمنِكانِماِالكماالتِعنِوالعدمِالتعيِّن  إىل استمع ِلمن واضحة غَت العبارات رَّبَّ

ا حديثي،   ىو؟ ما احلديث كتَبهم، الُعرفاء هبا يكتب الَّيت بالطريقةِ  وُكِتبت بادلصطلحات معّبأة ألهنَّ
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 لُعَمر، أعطاىا فضلة بقيت أظافَته، من الرَّيّ  خرج حىتَّ  اللنب َشِرب لنب، بقدح يؤَتى أنَّو ادلنام ح يرى النَّيبّ 
 العلمِ  من َفُضل ما ُعمر، إىل حتّول العلمِ  من َفُضل ما يعٍت العلم، ىذا: قال ذلك؟ تأويل ما اهلل رسول سألوا

 واحلقائق كاملة، حقيقة ىو اهلل رسول: يقول يقول؟ ماذا اخلميٍت السيِّد ُعمر، إىل حتوَّل اهلل رسول من
 فضلة ىناك تُوجد ال إذاً  وزيادة؟ فضلة ىناك تكون فكيف بُكلِِّو، الكمالُ  فيها ويظهرُ  فيها يتجلَّى الكاملة

 .زيادة أو
 أنَّ  الكَلم ُخَلصة يعٍت عريب، ابن كَلم على ردّ  ىو اخلميٍت السيِّد كَلم أنَّ  عن النَّظر بغضِّ  الكتاب: أوَّالً 

 فما ضَلل، كتاب ىو عريب ابن كتاب أساساً  ولكن اخلميٍت، السيِّد مراد ىو ىذا شيء، إليو يصل مل ُعَمر
 الضََّلل، ُكُتبَ  يدُرس الضََّلل، ُكُتب على َيطَّلع اإلنسان! فيو؟ جاء َّبا واالىتمام عليوِ  التعليق إىل احلاجة

 ذلك من فائدة ىناك كان إذا قطعاً  هبا، التأث ر عدم بشرط جائزة الضََّلل ُكُتب ودراسة قراءة بأس، ال
 الُعرفاء ىؤالء لكن احلّقة، معارفُوُ  َكُملت قد اإلنسان يكون أنْ  بشرط الضََّلل مناىج على لَلطَِّلعِ  وذلك

 السيِّد يعٍت يدرسوهنا، فهم لذلك عريب، ابن ُكتب ح ىي احلقَّة ادلعارف أنَّ  يعتقدون يعتقدون؟ ماذا
 ُكُتب دراسة بنيَّةِ  ال النيَّة، هبذهِ  ال عريب ابن ُكتب يدرسون حُت الُعرفاء وبقيَّة الطباطبائي، والسيِّد اخلميٍت،
ا عليها، لَلّطَلع الضََّلل  ادلنطق ىذا أقول أنا احلقَّة، ادلعارف إىل الوصول بِنيَّةِ  الُكتب ىذهِ  يدرسون وإظلَّ

  أنتم؟ تقولون ماذا شيطايّن، أم رمحاينّ  منطق
 مصدرُ  ىو ىذا والعًتة، الكتاب وىو مصدرىا من احلقَّة ادلعارف ضُلصِّل أنْ  :يقول ىكذا الرَّمحاين ادلنطق

 للفهم بقواعد نأت أنْ  ال والِعًتة، الكتاب نفس من الفهم قواعدَ  نستنبط أنْ  نَفهُمها؟ كيف احلّقة، ادلعارف
 الِكتاب أنَّ  يعٍت فهذا للفهم قواعد فيهما يكن مل إذا والعًتة الكتاب ألنَّ  والعًتة، الكتاب إطار خارجِ  من

 وعدمُ  نضل، فلن هبما دتسَّكنا إذا كامل، منهجٌ  والعًتة الكتاب بأنَّ  أعتقدُ  ولكنٍَّت ناقص، منهجٌ  والعًتة
 اذلداية معرفةِ  ح األوىل اخلطوة ألنَّ  للهداية، أخرى معاين تأت ذلك وبعد العلم، أوَّالً  يتناول ىذا الضََّلل

 جهةٍ  أيِّ  إىل والعًتة، الكتابِ  َغَت إىل الل جوء أّما احلقائق، إىل يُوِصل والعًتة بالكتابِ  والتمس ك الِعلم، ىي
 .ومضلَّةٌ  متاىةٌ  فتلك كانت،
 من والعًتة الكتاب نفهم وأنْ  ديكن ما أبعد إىل والعًتة بالكتابِ  نلِتصق أنْ : يقول ىكذا الرَّمحاين ادلنطق
 مدراس إىل نذىب أنْ  فبإمكاننا الصَّحيحة واأُلسس القاعدة عندنا تولَّدت ما وإذا والعًتة، الكتابِ  خَلل

 على َحصَّلنا قد نكون أنْ  بشرط ولكن بذلك، بأسَ  ال وندرسوُ  عليو َنطَّلعُ  الضََّلل، ِفكر وإىل الضََّلل
 نعرف أنْ  ح الضََّلل ُكتب دراسةِ  من نستفيدُ  ألنَّنا هبا، نعبأ ال وأنْ  الرَّمحايّن، ادلنطقُ  ىو ىذا احلقَّة، ادلعارف

 ىذا أنَّ  نعلم وضلنُ  الكتب ىذه ندرسُ  فإنَّنا ِخَلِفهم، ح الصَّوابَ  فإنَّ  يقولون، ماذا البيت أىل أعداء
 ىذهِ  إنَّ  لكم يقولون وال ِخَلِفهم، ح الصَّوابَ  فإنَّ  الضََّلل ىذا سُلالفة خَللِ  من ال ُهدى لُنشخِّص ضَلل،
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 لو عليكم، يضحكون ىؤالء األحكام، ببعض ُمتعلِّقة أو بالقضاء، ُمتعلِّقة ،خالفهمِفيِالصَّواب: القاعدة
ِِبِهَماَِتَمسَّْكُتمِِِإنَِِْما): وسلَّم وآلو عليو اهللُ  صّلى اهلل رسول قال َلَما والعًتة الكتاب خارج حقّ  ىناك كان

 رسول يُريد شيء ىناك كان ولو ،(الـَحْوضَِعَلىَِعَليَِِّيَِرَداَِحتَّىِيـَْفَترِقَاَِلنِِْوإنّهماِأََبَدا،ِبـَْعِديَِتُضلُّواَِلنِْ
 . القول ىذا قال َلَما منو ننتفعَ  وأنْ  إليو نذىبَ  أنْ  منَّا وسلَّم وآلو عليو اهلل صلَّى اهلل
َِىاُىَناِِمنِِِْإالَِِّيـُْؤَتىِاَلِِالِعْلمِفَِإنَِّ) - الباقر جعفرٍ  أبو يقول كما - (َوْليـَُغرِّبِالَبْصِريِالَحَسنُِِفـَْلُيَشرِّق)

 أنْ  وديكنكم ظلوذج أو مثال ىو البصري احلسنُ  البصري، احلسن فليشّرق - (الشَّريفَِصدرِهِِإَلىِوُيِشير
ِِمنِِِْإالَِِّيـُْؤَتىِاَلِِالِعْلمِفَِإنََِِّوْليـَُغرِّبِآخرِه،ِإلى...ِِالَبْصِريِالَحَسنُِِفـَْلُيَشرِّق) :ىنا األمساء ُكلَّ  تضعوا
 بيت من بيت؟ أيِّ  من ،(الَبيتَِىَذاِِمنَِخَرجَِوَقدِِِإالَِِّالنَّاسِأَْيِديِِفيَِحقِ ِِمنَِما) وكذلك ،(َىاُىَنا
 ..!!. عليّ  وآل علي  
 شرحوِ  على تعليقاً  نكتبُ  ُثَّ  شروَحوُ  ونقرأُ  وندرِّسو ندرسوُ  احِلكم فصوص مثل ضَللٍ  ِكتابِ  إىل نأت أنْ  أمَّا

 رسولِ  على ُمفًتى حديث ىذا اهلل، رسول على مكذوبٌ  ىو أساساً  احلديث وىذا حديثٍ  على والتعليق
 فإنٍَّت احلديث ىذا على للتعليقِ  أنا َأضطرّ  ولو واضحة، متاىة ىذه متاىة، فهذه وآلو، عليو اهلل صلَّى اهلل

 يستحق   اهلل رسول على ادلكذوب احلديث فهل ،(اهلل رسول على مكذوبُ  حديثٌ  ىذا: )ىكذا عليو أُعلِّقُ 
 إىل ُيِشر مل اخلميٍت السيِّد لكن مكذوب، احلديث ىذا بأنَّ  أُبُتِّ  أنْ  فَلبُدَّ  أعلق أنْ  أردتُ  لو وحىتَّ  التعليق؟

 ىو ادلوضوع ىذا عليو، والتعليق الكتاب هبذا االىتمام أساساً  مضمونِو، على ردَّ  وإن احلديث ىذا ِكذبِ 
 كتاب قيمةُ  فما ردَّاً، كان وإن أَجعُت عليهم وسَلموُ  اهللِ  صلواتُ  زُلَمَّد آلِ  ذوق عن الُبعد غاية ح شيء

 وفصوص! شيئاً  أفهم ال إنٍَّت عٍت سيقولون العرفانية ادلدرسةِ  ح قطعاً  القيصري؟ شرح قيمةُ  وما الُفصوص؟
  .األمثلة من مثالٌ  ىذا القيصري شرحُ  احلكم

 َّبثالٍ  وجئتكم ..!!عريب ابن بفكر تأث رهِ  بسببِ  الزَّىراء إىل أساء وكيف الطباطبائي السيِّد َّبثال جئتكم أنا
 عليكم قرأُِتا أقوالو، من قولةً  لكم نقلتُ  قال، وماذا عريب ابن بفكر تعلَّق وكيف القاضي عليّ  السيِّد آخر

مة تَلمذة من وىو الطهراين حسُت زلمَّد للسيِّد اجملرَّد الر وح كتاب من ادلاضية احللقة ح  الطباطبائي العَلَّ
 السيِّد خواص من وىو  اينچالقو عباس الشيخ عن نَ َقَلوُ  الكَلم ىذا القاضي، عليّ  السيِّد عن كَلماً  نَ َقل
اً  إليو القريبُت ومن القاضي عليّ   عليّ  السيِّد بأنَّ  كَلمو لكم نقلتُ  بو، وادللتصقُت ادلَلزمُت ومن ِجدَّ

 زُلَمَّد بآل زلصورة اهلل معرفة أنَّ  على يدلّ  دليلٍ  أي  ! الكَلم؟ هبذا جاءوا أين من: قال قال؟ ماذا القاضي
 ُعُقول عندىم ما ومثل بشر، وضلنُ  بشر ىؤالء: فقال وعلَّق! اهلل؟ يعرفون ىم فقط زُلَمَّد آل وأنّ  فقط،
 أنّنا وىو ذلك من أبعد ىو ما إىل ذىب ُثَّ  اهلل، نعرفُ  بعقولنا وضلنُ  اهلل عرفوا وبعقوذلم عقول، عندنا
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م باعتبار كعمِلهم نَعمل أن نستطيع  مئة خاطئ فهمٌ  األسوة، دلعٌت ادلئة ح مئة خاطئٌ  فهمٌ  وىذا ُأسوة، أهنَّ
 مل وإذا!! ادلكيَّة الفتوحات كتاب ح يقرأ ىو يومّياً  كان إذا ذلك يكون ال ودلاذا البيت، أىل دلنهجِ  ادلئة ح

  سيقول؟ وماذا منو؟ يُ َتوقَّع فماذا النَّاصيبّ  بالفكرِ  ُمشَبعة عقلية لو، يقرأُون ىو يقرأ
 بدل اخلنازير ذكر أنَّوُ  كيف النوري احملدِّث على يعًتض وىو الطهراين حسُت زَلمَّد السيِّد نفس آخر مثال

 خنازيراً، الشِّيعة يرون الكشف أصحاب أنَّ  ُكتُبوِ  ح ذكر عريب ابن بأن: قال النوري احملدِّث أنَّ  الكَلب،
 األعوج ادلنطق ىذا!! اخلنزير من أفضل الكلب أين؟ واخلنزير أين والكلب كَلباً، ال،: ويقول يعًتض ىو
 .عريب ابن مع اخلاطئة العَلقة ىذه بسببِ  جاء جاء؟ أين من

  ال شيئاً، يفهمُ  ال يعتربهُ  ىذا على يعًتض والَّذي والغلمان، والدالل والَغَنج ادلتعالية احلكمةِ  ح ماذا وقرأنا
 أنا قسمُت، على احلقائق ىو حال أيِّ  على اخلفيَّة احلقائق اللطيفة، واألسرار اخلفيَّة احلقائق من شيئاً  يفهمُ 

 على احلقائقُ  !!عقلي قدر على خذوين اخلفيَّة، احلقائق ىذه قسمُت، على احلقائقُ  الكَلم، فصَّلت ما
 ! !احلزام حتت من وحقائق!، !احلزام فوق من حقائق :قسمُت

 أصل األنس مصباح(: األنس مصباح) وىو آخر كتابٍ  على اخلميٍت السيِّد تعليقة إىل أعود حال، أيِّ  على
اً  ُمقرَّب تلميذ ىو القونوي الدِّين وصدر القونوي، الدِّين لصدر الكتاب  َشرَحَ  الَفنَّاري عريب، ابن عند ِجدَّ

 غيب شرح ح وادلشهود ادلعقول بُت األنس مصباح: )ىذا ىو الكتاب عنوان القونوي، الدِّين لصدر كتاباً 
 ومصباح عريب، ابن تَلمذة من القونوي الدين لصدر كتابٌ  ىو والوجود اجلمع غيب ،(والوجود اجلمع
 ،672 سنة فمتوجّ  القونوي أمَّا ،834 سنة متوجّ  الَفنَّاري زُلَمَّد ابن محزة ابن زُلَمَّد للفناري، ىو األنس

 .638 سنة توحّ  عريب وابن عريب، ابن شيخوِ  وفاة بعد توحّ 
ِنفسوُِِالمرتاضِالسَّالكِيشاىدِقدِبل - 221 صفحة ح اخلميٍت للسيِّد التعليقات من تعليقة مثَلً 

 أرباب وعند الس لوك، أرباب عند وادلكاشفات ادلشاىدات عن كَلم - الـُمشاَىدِمرآةِفيِالثَّابتةِوعينوُِ
 عيَنوُ  - الثَّابتةِوعيَنوُِِنفَسوُِِالمرتاضِالسَّالكِيشاىدِقدِبل - الطريق ىذا ح السَّالكُت وعند القلوب،

ِالـُمشاَىدِمرآةِفيِالثَّابتةَِِوعيَنوُِِنفَسوُِِالمرتاضِالسَّالكِيشاىدِقدِبل - وجوىَره حقيقَتوُ  يعٍت الثَّابتة
ِكرؤيةِِ - ادلشاَىد نفسِ  لصفاءِ  أي ال ُمشاَىد عُتِ  صفاء العُت، عن احلديث ليس - الـُمشاَىدَِعينِِلصفاءِِ
ِليسِوىذاِِبخياِلوِالخنزيرِبصورةِِِالرََّفضةَِ - النَّواصب من يعٍت العامة من - العامَّةِمنِالمرتاضينِبعض

ِنفَسوُِِالمرتاضِرأىِالرَّافضيِمرآةِلصفاءِِِبل - خنازير الرَّافضة ُمشاىدة ليس - َكذاِالرَّفضةُِمشاىدة
 ىذا كلِّ  إىل الدَّاعي وما - نفَسوِإالَِِّرأىِوماِالرَّافضيِرأىِأنَّوُِِفتوىَّمِفيهاِالِخنزيرِصورةِِِعلىِىيِالَّتي

 على نردّ  ضلنُ  ودلاذا: قائل يقول قد! األُنس؟ ِمصباح كتابِ  على للتعليق الدَّاعي ما أساساً ! الكَلم؟
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 أرض على جرى الَّذي الواقع؟ أرض على جرى الَّذي ما ولكن ضرورة، ىناك كانت إذا بأس ال كَلِمهم؟
 تكوين ح دخلت! الشِّيعيّ  العقل تكوين ح دخلت مفردات َشكَّلت األفكار وىذه الُكتب ىذه أنَّ  الواقع
 ال الُكتب ىذهِ  وأنَّ  الن خبة، طُلبة ُكُتبِ  من تُعَترب الُعرفاء ُكُتب الُكُتب ىذه تُعترب اآلن حبيث الن خبة عقل

 النَّاس أقرب من وسيكون ادللكوت عامل ح سُيحلِّق ويدرسها يفهمها من الُكتب وىذه أحد، ُكل   يفهمها
 خنازيراً؟ الشِّيعة رأوا ىؤالء بأنَّ  قال من ُثَّ  بالضَلل، مشحونة الكتب ىذهِ  أنّ  ىي القضيَّة واحلال اهلل، إىل
 والضََّلل، باألكاذيب مشحونة ُكُتب! صحيح؟ كَلم ىو الكَلم ىذا بأنَّ  قال من أساساً ! ذلك؟ قال من

 ىذه ولكن مكاشفة عندىم كانت صحيح ادلرتاضُت ىؤالء بأنَّ : يقول ىكذا اخلميٍت السيِّد ولكن
م ادلكاشفة  دتكنَّوا الرِّياضات بسبب وىؤالء صافية الرَّافضة فنفوس الرَّافضة، نفوس مرايا ح أنفسهم رأوا أهنَّ

 وما الشِّيعيَّة، الن فوس مرايا ح خنازير احلقيقة ح ىي الَّيت أنفَسهم فرأوا يروهنا، ال اآلخرون أشياءً  يروا أنْ 
 !الكَلم؟ ىذا ُكلِّ  فائدةُ 

 من لونُت عن حدَّثونا أَجعُت عليهم وسَلموُ  اهللِ  صلواتُ  األَِئمَّةُ  البيت، أىل أحاديث إىل رجعنا إذا
 حىتَّ  يكشف اإلمام حالة من أكثر ح رواية، من أكثر ح َوَرد كما طريِقهم، من مكاشفةٍ  عن ادلكاشفة،

 فرأى احلجيج، غَت وح احلجيج ح ذلك َحَدث حقائِقها، على النَّاس فَتى بصَت أيب مثل ضرير لرجلٍ 
 الرِّوايات ادلسخّية، احلالة رأى موجود، مسخٌ  ىناك الباطٍّت، ادلسخ رأى جواىرِىا، وعلى ُصورِىا على النَّاس
ثنا  ادلسوخّية احلالة واخلنازير، الِقردةُ  عندىا حتسن ُصُورٍ  على القيامة يوم ح يأتون البيت أىل أعداء بأنَّ  حُتدِّ

 ىذا الظاىريّة، الرؤيا هبذه مكتومة لكنَّها الدنيوي العامل ح موجودة وىي القيامة، يوم ح وتظهر ستتجلَّى
 اإلنسانَ  يُوِىم فالشَّيطان الشَّيطانية، ادلكاشفات ألوان من لون ُىناك شيطانّية، ُمكاشفات وىناك صحيحٌ 
 ىذهِ  ح اخلوض أُريدُ  ال ىنا وأنا ادلنام، عامل ح أو اليقظة عامل ح ادلكاشفات، من سلسلةٍ  ح ويُدِخلو
 ىذه ذلك، وأمثال والفنَّاري والقيصري القونوي وكتب عريب، ابن كتب الُكُتب، ىذهِ  أقول ولكن القضيَّة،
 الَّذي الوقت ح حشراً، الشَّيطانُ  َحَشرىا الشِّيعّي، الوسط ح الشَّيطان َحَشرىا ضَلل، كُتبُ  ىي الكتب

 بأشعار ويهتّمون هبا يهتّمون الُعرفاء وجعل وأدعيِتهم، البيت أىل زياراتِ  ح للتشكيك الشِّيعة ُعلماء َدَفع
 الصَّرحيةُ  الواضحةُ  احلقائقُ  وُتًتَكُ  ىؤالء، وأمثال وسعدي الشَِّتازي حافظ وبأشعار الرومي الدِّين جَلل

 !!والعًتة الكتاب طوايا ح ادلوجودةُ 
 ذوقاً  ديتلكون الَّذين ادلراجع وخصوصاً  النَّجف ح وحىتَّ  ُقم ح ُخصوصاً  ادلراجع من الكثَت بأنَّ  أتعرفون
مة! ذلك؟ أتعلمون الشَِّتازي، حافظ بديوان االستخارة يأخذون ىؤالء ِعرفانياً،  عنو معروف الطباطبائي العَلَّ

 ومثبَّتة معروفة قضايا ىذه الشَِّتازي، حافظ بديوان االستخارة يأخذ بالُقرآن، ليس االستخارة يأخذ كان أنّو
 الكَلم، َجرَّ  الكَلم ولكن بادلصادر، جلئُتكم ادلوضوع ىذا عن أحتّدث نيَّيت ح كان ولو الُكُتب، ح
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 معروفة، قضية وىذه باجململ، سأقول ماذا ذىٍت ح أستحضر أنا َُجلة، َُجلةً  يكَلم أىّيئ ال أنا بالنتيجة
 كلمة، أوَّل لكن الفارسية بالل غة الديوان ىو صحيح الشَِّتازي، حافظ ديوان ح كلمة أوَّل بأنّ  أتعلمون

 ابن يزيد شعر من بيتٍ  بصدر شيٍء؟ بأيِّ  ِديوانو يفَتِتح الشَِّتازي حافظ الشَِّتازي، حافظ ديوان افتحوا
 :معاوية

ِوناولهاِكأساًَِِأِدرِِِالسَّاقيِأيُّهاِياِأال
 شديد الشِّعر رأيُتم إذا معاوية، ابن يزيد شعر من ىو وىذا الشَِّتازي، حافظ ديوان ح شعر بيت أوَّل ىذا

 الثَّقافة ح ويقولون حافظ، ديوان ىو ىذا يزيد، بشعر يستفتح بيت أوَّل شاعراً، كان يزيد يزيد، فالعنوا
 ..!! فارسي   عرفاين   ِبشعرٍ  ولكنَّوُ  الُقرآن ىو الشَِّتازي حافظ ديوان أنَّ  اإليرانية الفارسية

 إىل وتذىبون والِعًتة الكتاب تًتكون! ىذا؟ وتًتكون ىذا على تُقِبُلون دلاذا: أقول يقولون، وَّبا هبم يل شأنَ  ال
ا فلنقل األشياء، ىذه  ويقولون سَتقِّعون والعًتة؟ الكتاب حبقائق ِقيست لو قيمُتها ما لكن صحيحة، إهنَّ

 ادلطالب أيَّ  أدري ال احلقيقة!! ىذه الضَللِ  كتب ح الكتب، ىذه ح ىنا ذُِكرت والعًتة الكتاب حقائق
 .أترك ادلطالب وأيَّ  أذكر
 الصَّفحة ح شيء آخر تقريباً  ،311 صفحة ح األنس، مصباح على اخلميٍت السيِّد تعليقة من آخر مثال

ِأبوِفقالِالجنَّة،ِدخلِمنهاِبواحدٍِِتخلَّقِمنُِخُلقِمئةِثالثِهللِأنَِّ:ِالخبرِفيَِوَردِكما - األخَتة
 هللِ  إنَّ  اهلل، أخَلق ىذه - فيكُِكلُّها:ِوآلوِعليوِاهللِصلَّىِقالِاهلل؟ِرسولِياِشيءِمنهاِفيَِِّوىل:ِبكر

ِمن - هلل ُخُلق مئة ثَلث فَ ُهناك اهلل، بأخَلق ختلَّقوا األحاديث، ح َوَرد الَّذي ادلضمون ُخلق، مئة ثَلث
ِعليوِاهللِصلَّىِقالِاهلل؟ِرسولِياِشيءِمنهاِفيَِِّوىل:ِبكرِأبوِفقالِالجنَّة،ِدخلِمنهاِبواحدٍَِِتخلَّق
 السيِّد من يبدو التغيَت ىذا وآلو، عليو اهلل صلى وليس وسلَّم عليو اهلل صلَّى األصل ح - فيكُِكلُّها:ِوآلو

 قولةِ  من أوسع أنَّو احلديث ىذا من ويبدو !!بكر أيب ح موجودة موجودة؟ أين اهلل أخَلق فكل اخلميٍت،
َنكَِِفـَْرقَِِاَلِ: )احُلجَّة إماِمنا نَـَهاِبـَيـْ  بيَنوُ  فرق ال أنَّوُ  احلديث ىذا من يبدو ،(َوَخْلُقكِِِْعَباُدكَِِأَنَـُّهمِِإالََِِّوبـَيـْ
 السيِّد! عليو؟ للتعليق الدَّاعي فما اهلل رسول على افًتاء ىذا واضح، احلديث! استثناءات دون من وبيَنو
 ىذه وأنّ  خصوصاً  الُكتب، هبذه يعتقد اخلميٍت السيِّد ألنَّ  دلاذا؟ صحيح، احلديث وكأنَّ  بطريقةٍ  عليو يُعلِّق

 بأنَّوُ  يكتب ىنا ىو آبادي، الشَّاه أستاذه عند الُكُتب ىذهِ  يدرس كان حينما َشبابوِ  أيَّامَ  كتبها قد التعليقة
 .قمري ىجري 1355 سنة حّررىا قد

ِواندَكاِكهاِالكثراتِاضمحاللِبحكمِِفيكُِكلِّها:ِوآلوِِِعليوِاهللِصلَّىِقالِقولوُِ - اخلميٍت السيِّد يعّلق
َنائِهاِاألحديةِالحضرةِفي ِفيِالصِّفاتُِكلُِِّيكونِاالعتبارِوبهذاِالُكبرىِالقيامةِشهودِلدىِفيهاِوفـَ
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ِكلبٍِِميتةِِِِبرِجلِِِفأخذِمنكِأخسِِّبموجودٍِِجيءِأنِِْموسىِإلىِأوحىِتعالىِأنَّوُِِوردِولهذاِموجودُِكلِِّ
 تغفلِوالِفافهمِمقاِمكِمنِلسقطتَِِبهاِجئتَِِلوِأنِِْعليوِتعالىِاهللِفأوحىِفتركهاِخطأهِِِعلىِتنبَّوِثُمَِّ
 يقول أنْ  يُريد ىو اخلُميٍت؟ السيِّد َعلَّق كيف.مصادرُىا تُعَرف وال الص وفّية عند روايات ىي الرِّوايات ىذه -

 ُكل   فيو الوجودِ  أجزاءِ  من جزءٍ  ُكل  : قال علَّق؟ فكيف بكر، أليب فضيلة فيو ليست احلديث ىذا بأنَّ 
 منك أخسّ  َّبوجود جئ: دلوسى قال اهلل أنَّ  من الص وفية ُكُتب من ادلنقولة الرِّواية هبذهِّ  وجاء الصِّفات،

 ِّتلَّت قد موجودٍ  ُكلَّ  أنّ  باعتبار منو، أخسّ  موجوداً  وجد ما ألنَّوُ  تركها ذلك وبعد كلب ميتة برجلِ  فأخذ
 ادلوضوع، ىذا ح الدخول أُريد ال ىنا وأنا وادلوجود، الوجودِ  ُوحدةِ  مبدأ إىل يقودنا وىذا الصِّفات، ُكل   فيو
 عند التوحيدِ  لعقيدة كبَت تشويوٍ  من حدث وما التوحيد مبحث ح الكَلم سأُفصِّل فرصة يل سنحت لو

 على الشِّيعة عند التوحيد ألنَّ  ادلوضوع، ىذا زُلاكمة بصددِ  لستُ  أنا الشِّيعّي، الوسط ح البيت أىل
ا الص وفية، توحيد عريب ابن توحيدُ  ىو العرفاء عند ضربُت،  ولكن شيئاً  حذف أو شيئاً  أضاف البعض رَّبَّ

 ادلدرسةُ  دُتثِّلها الَّيت اآلن الرَّمسيَّة ادلؤسَّسة وتوحيدُ  الص وفّية، توحيد ىو العرفانّية ادلدرسةِ  توحيدُ  بال ُمجمل
 إليو وأضافوا ادلعتزلة من أخذوه وشيء األشاعرة، من أخذوه شيء وادلعتزلة، األشاعرة توحيدُ  ىو األصولّية

 قناعيت ىذه كَلمي؟ يرفضون..!! لوُ  وجودَ  فَل البيت أىل توحيدُ  أمَّا البيِت، أىل حديثِ  من شيئاً 
 الوسط ح ادلوجود التوحيد واحلقائق، وبالوثائقِ  باألدلَّةِ  السَّابقة ادلسائل ُكلَّ  أثبت   كما أُثبَتها أن وأستطيعُ 
 الكَلمّيُت من ُأِخذ توحيد ىو وإمَّا الص وفية من ُأِخذ توحيد إمَّا ىو البيت، أىل بتوحيد ىو ما الشِّيعيّ 

ا ولكن بالنَّص يؤخذ مل قطعاً  وادلعتزلة، األشاعرة !! الن ََّفس ينقطع أنْ  إىل%  99.99999999 بنسبة رَّبَّ
 االستنساخ سبيل على ليس قطعاً  عريب، ابن من وبالذَّات الص وفية من توحيَدىم أخذوا الُعرفاء وكذلك

 فيها يوجد فَل! كبَتة وليست قليلة نسبة أهّنا ويبدو النِّسبة، هبذه ،%99.9999999999 بنسبة ولكن
  !!احلقيقة ح عقائدي خطر
 ح ىو صحيحٌ  وأتباعو، وُمريديو وتَلمذتوِ  عريب ابن ُكُتب على اخلميٍت السيِّد تعليقات من أمثلة ىذه

 واعًتاف بصحَّتها واعًتاف الُكتب، هبذه اعًتاف ىو الوقت نفس ح ولكن ادلضامُت، على يردّ  تعليقاتوِ 
 .وسلَّم وآلوِ  عليوِ  اهلل صلَّى اهلل رسول على مكذوبة أحاديث قطعاً  وىي األحاديث ىذه بصحَّة
 ح ُمناقشة دون من النَّواصب من األحاديثَ  يتلّقون والُعلماء، العرفاء وباقي اخلميٍت السيِّد أنّ  ىو الغريب

ا  حُت ولكن العرفانيون، الرِّجاليون، الكَلميون، األصوليون، عليها، ويُعلِّقون مكذوبة غَت أو مكذوبة أهنَّ
 ظاىرة وىذه واألسانيد، الرِّجالِ  ح والبحث والنِّقاش التقطيع يبدأ ىنا البيت أىل حديثِ  إىل يذىبون

 : ادلفردات ىذه من الشِّيعيّ  العقل يتشكَّلُ  وىكذا واضحة،
 حسُت زُلَمَّد السيِّد من مفردات! القاضي عليّ  السيِّد من ُمفردات! الطباطبائي السيِّد من مفردات 
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 ومن هبجت الشَّيخ من مفردات! اخلميٍت السيِّد من مفردات! الشَِّتازي الدين صدر من مفردات! الطهراين
  !الشِّيعيّ  العقل يتكوَّن وىكذا والُعلماء الُعرفاء بقيَّة

 .الفاصل بعد إليكم وأعود فاصل إىل نذىبُ 
 إعداد(: واألخَلق والِعرفان العقيدةِ  ح هبجت الشَّيخ العظمى اهلل آية مدرسةِ  ح) يديّ  بُت الَّذي الكتابُ 

 بَتوت، األوسط، دار واحد، كتابٍ  ح معاً  والثَّاين األوَّل اجلزءُ  ىو وىذا هبجت، الشَّيخ آثار ترَجة جلنة
 فصل ىذا ،483 صفحة إىل 453 صفحة ومن الثَّاين اجلزء ح ميَلدي، 2117 الثَّانية، الطبعة لبنان،
 برامج يرسمُ  ىنا عليو اهلل رمحةُ  هبجت الشَّيخ ،(متفرَّقة ومواعظ وتوجيهاتٌ  خطبٌ  الثَّالث، الفصلُ : )كامل
 البيانات، من رلموعة بفنائِو، يلوذون ودلن الشِّيعة ولشباب العلمية احلوزة ِلطََلبة ومواعظ وُسلوكٍ  عملٍ 

 فيها تكلَّم ،483 صفحة ح وتنتهي ،453 صفحة من تبدأ: قُلت كما والتوجيهات، اخلُطب من رلموعة
 هبجت الشَّيخ من تتوقعون ماذا أخَلقية مواعظ مضامينها، عن أحّدثكم وقت عندي ما شيء، ُكلِّ  عن
 ما أنا ادلعصية، عن وإبعادىم الطاعة إىل النَّاس توجيوِ  ح أخَلقية مواعظ ح يتحّدث قطعاً  يتحدَّث؟ ماذا

 من وال قريبٍ  من ال إشارة كَلموِ  ح وجدتُ  ما: أقول لكنٍَّت العامَّة، واخلطوط العناوين على إشكال عندي
ا بل!! ... عليها وسَلموُ  اهللِ  صلواتُ  الزَّىراء إىل بعيد  وقد البيضاء احملجَّةُ  ككتاب بُكُتبٍ  يستشهدُ  قد رَّبَّ

 ىذه مثل بكتب مواعظوِ  ح يستشهد وىو هبجت الشَّيخ من يسمعون حُت الشَّباب وقطعاً  عنو، حتدَّثتُ 
 ىذا ادلئة، ح مئة ناصيبٌّ  كتابٌ  ىو الكتاب ىذا بينما صحيحة، مصادر الُكتب ىذهِ  يعتربون فإهّنم الكتب

 باحملجَّة ومسَّاه علينا وألقاه الكاشاين الفيض بوِ  جاء ،(الغزَّايل حامد أليب الدِّين ُعُلوم إحياءُ ) كتاب ىو
 ومواعظ توجيهات ح أجد فلم ،%  99.9999999: أي تقريباً  ادلئة ح مئة ناصيبٌّ  كتابٌ  وىو البيضاء،

 ..!!بالزَّىراء ُعلقةٌ  لوُ  شيئاً  عليو اهلل رمحةُ  هبجت تقي زُلَمَّد الشَّيخ الكبَت العارف ىذا وبيانات وإرشادات
ِقال - (الزَّىراء زيارة على واظبوا: )ُعنوان حتت األوَّل، اجلزء من ،165 صفحة ح الكتاب ح َوَرد نعم

ِأنِللنَّاسُِقلِالمنامِعالمِفيِليِقيل:ِأحدىمِقال - هبجت الشيخ عن منقول الكَلم ىذا - أحُدىم
 لوُ  يقول ادلنام ح يرى شخص - المشاكلِوحلِِِّالُصُعوباتِرفعِِِأجلِِِمنِالزَّىراءِزيارةِعلىِيواظبوا

 الشَّيخ - المشاكلِوحلِِِّالُصُعوباتِرفعِِِأجلِِِمنِالزَّىراءِزيارةِعلىِيواظبواِأنِللنَّاسُِقل -:قائل
ِتفسيرِأفهمِلم -:يقول هبجت الشَّيخ ىو - المنامِىذاِتفسيرِأفهمِلمِشخصياًِ -:يقول يُعلِّق هبجت

ِىذاِوعلىِالعصرِىذاِفيِىمِالَّذينِالنَّاسِسبيلِفيِقُِتلتِالزَّىراءِإنَِّ:ِيُقالِأنِِْإالَِِّاللَُّهمَِِّالمنامِىذا
َِتكشفُِِزيارتهاِألنَِّ - فيو قُِتلت الَّذي اليوم - بوِِِيرضَِِولمِاليومِذلكِيُِردِلمِعمَّنِيرتفعُِِالبالءِفإنَِّ
ِالتوسلِعلىِيواظبِفهوِوالءهِيُظِهرِحتَّىِموجوداًِِاليومِذلكِفيِيكنِلمِالزائرِىذاِوأنَِِّالتوّليِعن
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 . البالءِيشملهمِعمَّنِخارجاًِِيكونِلذاِاالعتقادِبهذاِوالزِّيارةِوالدعاء
 دفعِ  أجل من الزَّىراء زيارة على يُواظبوا أنْ  للنَّاس ُقل لو يقول قائَلً  ادلنام ح يرى شخص: الكَلم خَلصة
ا ىكذا قائل يقول إذا لكن ادلنام تفسَت أفهم مل شخصياً  أنا: ىكذا قال هبجت الشَّيخ البَلء،  يكون رَّبَّ
 ىذا ح يعيشون الَّذين النَّاس ىؤالء ألجل قُِتلت قتِلها وقتِ  ح قُِتلت حُت الزَّىراء أنَّ : صحيحاً  الكَلم
 والَءىم يُظِهروا كي الزَّىراء أيَّام حضروا قد يكونوا مل النَّاس ىؤالء أنَّ  وَّبا ادلتأّخرة، العصور ح أي العصر

م عنها ودفاَعهم  أنا ادلنام، عن النَّظر وبغضِّ  ادلنام، ىذا معٌت يأت ىنا من بزيارِِتا، والَءىم يُظهرون اآلن فإهنَّ
 هبا وااِلرتباط ذكرىا على ادلواظبة عليها، وسَلموُ  اهللِ  صلواتُ  الزَّىراء زِيارة على ادلواظبة مسألةِ  عن أحتدَّث
 هبا، االرتباط ىو زيارِِتا على ادلواظبة منافع ِمن زيارِِتا، على ادلواظبة من أىمّ  ىو وقلبيَّاً  وعقلياً  وجدانيَّاً 
 جعلوا واألَِئمَّةَ  النَّيبَّ  ألنَّ  دلاذا؟ ألجلِو، احللقاتُ  ىذهِ  تُعَقدُ  الَّذي ىو ىذا بالزَّىراء، االرتباط ىو األساس

ينيَّةُ  وادلؤسَّسةُ  العقائديّة، البُنيةِ  أساسَ  الزَّىراءَ   . العقائديّة البُنيةِ  ىذه نم الزَّىراء أخرجت الدِّ
ينيَّة؟ ادلؤسَّسة جرديةُ  ىي ما  إخراجُ  ىي الكربى جرديتهم ىي؟ ما الزَّىراء مع وعلمائِنا مراجِعنا جرديةُ  الدِّ

 وىو ادلتأذلُِّت صدر قال ماذا قرأنا ضَلنُ  الُعرفاء،  كَلم ىو ىذا على دليلٍ  وأدل   العقائدية، ادلنظومة من الزَّىراء
 عرب وتعاىل سبحانو اهلل مع العَلقةُ  تكون ال دلاذا! اهلل مع عَلقةٍ  إقامةِ  ألجل الغلمان عشق عن يتحدَّث
 من تبدأ اهلل مع العَلقة أنَّ  صدرا ادلَّل  حِبسب احلقيقي، الدِّينُ  ىو ىذا الدِّين، ىو ىذا! الزَّىراء؟ مع العَلقةِ 
 صلواتُ  بالزَّىراء ومنتهيةً  ُمبتدئةً  العَلقةُ  ىذه تكون ال دلاذا األعوج؟ التفكَت ىذا دلاذا الُغلمان، مع العَلقة

 يا صدرا مَّل  يا األمرد الغَلم وليس لسخِطها، ويسخطُ  لرضاىا اهلل يَرضى الَّيت ىي ىذه عليها، وسَلموُ  اهللِ 
  !!حبييب

 ! ؟..عقيدتِنا ح األساس ىي الزَّىراء تكون ال دلاذا
 رغمَ  بو وأُقنُعكم لكم سأثِبُتوُ  ما وىذا أَجعُت، عليهم وسَلموُ  اهللِ  صلواتُ  األَِئمَّةُ  وأراد اهلل رسول أراد ىكذا

 أرغمتْ  احلقائُق، أرغمتٍت ما مثل البيت، أىلِ  حديثِ  ِخَللِ  من واهللِ  وأجدادِكم آباِئكم وأُنُوفِ  أُنُوِفكم
 احَلقائق أنفِسكم، وبُت بيَنكم فيما قلاأل على أنوَفكم، هبا وأُرِغم احلقائقَ  لكم سأعرضُ  وقليب وعقلي أنفي

ا لُو، معٌَت  ال فاطمة دون من الدِّين أنَّ  زُلَمَّد آل عند واضحة  حيتاجُ  الَّذي والشَّيءُ  الدِّين، على الَقيِّمةُ  ألهنَّ
 عنها الدِّين َعزلتَ  وإذا الدِّين، على الَقيِّمةُ  فهي لُو، معٌت ال فاسداً  سفيها صار عنو قَ يَِّموُ  عزلت إذا قَ ّيمٍ  إىل

 أكثر سفاىات ىناك ىل بينها، فيما َنسبحُ  ضَلنُ  ُتَلحظون السَّفاىات وىذهِ  مَحاقة، وإىل سفاىة، إىل حتوَّل
 الفهم ىذا سطحيَّاً  فهماً  ىذا أليس!! وُمتعمِّقون ُعرفاء ويقولون سطحيٌّ  فهمٌ  ىذا! السَّفاىات؟ ىذهِ  من

 الَّذي ىو ىذا ىل ولكن َسيَِّئاً، ليس ىو سطحيٌّ، فهمٌ  إنّو عليو، اهللِ  رمحةُ  هَبجت الشَّيخ إليوِ  أشار الَّذي
 إلبرازِ  فقط الزِّيارة نقرأُ  أنَّنا نفهم أنْ  يريدون ال الفهم، ىذا يريدون ال البيت أىل ال، البيت؟ أىلُ  يُريده
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 ىو ىل ولكن أيضاً، عنهم ورد الكَلم وىذا خطًأ، ليس الَكَلم ىذا َعنَّا، البَلءُ  يُدَفع حىتَّ  للزَّىراء الوالء
 ِمن العقائديّة ادلنظومةُ  وأنّ  الدِّين، على قَ يِّمةٌ  الزَّىراءُ  أنّ  ىو النِّهائي ادلراد البيت؟ ألىل النِّهائي ادلراد ىذا
 علماءِ  وجرديةُ  الشِّيعة، مراجعِ  جرديةُ  ىو العقائديّة ادلنظومة من الزَّىراء وإخراجُ  ذلا، معٌت ال الزَّىراء دون

ينيَّةِ  ادلؤسَّسةِ  جرديةُ  ىي ىذهِ  اجلردية، ىذه ىي َجيعاً  العلماء َجرديةُ  الشِّيعة، ُعرفاءِ  وجرديةُ  الشِّيعة،  مع الدِّ
 يعٍت سفيٌو، تقديسٌ  فهذا بتقديِسها، يتظاىرون الَّذين وحىتَّ  العقائدية، ادلنظومة من أخرجوىا حُت فاطمة،

 الفَلين ادلرجع حافياً، خرج الُفَلين العال ِم حافياً، خَيرج َحَسن، أمرٌ  ىذا ُمصاهِبا، ح عليها يَبكي الَّذي ىذا
 شديداً  دفاعاً  يُدافع ىو الوقت نفس ح ولكّنو َحسن، شيءٌ  ىذا جبهتِو، على لطمَ  رأسو، عن الِعمامة نَزعَ 
 خُيرِج أيضاً  نفسو وىو العقائديّة، ادلنظومة من فاِطَمة أخرج الَّذي اخلاطئ ادلنهج ذلذا أسَّسوا الَّذين عن

  َبكائِو؟ معٌت ما بكائِو؟ معٌت فما العقائديّة، ادلنظومة من فاطمة
َرة بكاءُ  ىذا لُو، معٌَت  ال ولكن فاطمة ُظَلمةِ  على حسن شيءٌ  ذاتوِ  حبدِّ  ُبكاؤه َرة، دون من الَعب ْ  أىلُ  الِعب ْ
َرة ُبكاء يريدون ال البيت َرة بكاء يُريدون فقط، الَعب ْ َرة، الِعب ْ  ادلضمون، وهبذا ادلعٌت هبذا بكاءً  يُريدون َوالَعب ْ

 فاطمة، على َجوىرىا ح ادلبتنيةِ  العقيدة حبقائق دتتزجُ  دموعاً  يُريدون ادلعرفة، من ينطلقُ  َمعرفّياً  بكاءً  يُريدون
 أعناقهم، ح ىي األكرب اجلرديةُ  والرواديد والش عراء إخل، ... السَّواد ونُعلِّق اجملالس نُقيم أنْ  أمَّا يُريدون، ىكذا

م دلاذا؟ أعناقهم، ح األكرب اجلردية واهلل م الشِّيعة ُيشِعرون ورلالِسهم ولطِمهم ِبِشعرِىم ألهنَّ  وفوا قد أهنَّ
 من فاطمة وإخراج العقائديّة، ادلنظومة من فاطمة أخرجوا اجلميع ألنَّ  فاطمة، خيونون اجلميعُ  وواهللِ  لفاِطمة،
 .ُكربى جرديةٌ  ىو لديننا العقائديّة ادلنظومة

 ىذا: أشرحها القادمة احللقات وح العبارة أعطيكم سلتصر بشكل العقائديّة؟ ادلنظومة من ادلراد ما تقول قد
 وال هبا ِجيء النَّواصب من ىذه تعّلمتموىا، الَّيت الدِّين وفروع أصول ىذه فروع، ولوُ  قَ يِّمٌ  ولوُ  أصلٌ  لوُ  الدِّين
ينُ .. . لكم ذلك وسأُثبتُ  هبا، البيت ألىل عَلقة  : فروع ولوُ  قَ يِّم ولوُ  أصل لوُ  الدِّ
o احَلَسن ابن احُلجَّةُ  ىو واحد الدِّينِ  أصل ! 
o فاطمة ىو واحد الدِّين َوقَ يِّم ! 
o احلسن ابن احُلجَّةِ  شؤونُ  اإلمام، شؤونُ  ىي الدِّين وفروع ! 
 والتمهيد االنتظارِ  جوِّ  ح َتُكن مل إذا صَلُتك والتمهيد، االنتظارِ  شؤونَ  احَلسنِ  ابنِ  احُلجةِ  بشؤون وأعٍت

 منطقُ  ىو ىذا ىذا، ىو الدِّين ألنَّ  ادلزبلة، ح أَلقوِ  كذلك، وَحج ك كذلك وصومك ،[بيها دتّسح روح]
 ىو واحدٌ  قَ يِّمٌ  ولو احلَسن، ابنُ  احُلجَّةُ  ىو واحد أصل لو الدِّين واحد، رجلٌ  الدِّينِ  أصلُ  زُلَمَّد، وآلِ  زُلَمَّدٍ 

 ابن احُلجَّة ىو واحدٌ  الدِّينِ  فأصل ،(فُروعٌ  قَ يٌِّم، أصٌل،: )ىكذا العقائديّة ادلنظومةُ  تكون أنْ  البُدَّ  فاطمة،
 . رواياُِتم ىي ىذه احَلَسن،
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 تقول زُلَمَّد آلِ  عن واحدةٍ  بروايةٍ  يأتوكم أنْ  مراجَعكم سلوا عشرة، الدِّين فروع ََخسة، الدين ُأصول أمَّا
 قَ يِّمٌ  ولوُ  احلَسن، ابن احُلج ة ىو واحد أصل لوُ  الدِّين بالرِّوايات، فسآتيكم كَلمي أمَّا توجد، ال بذلك،

 أصلٌ  ىناك احُلَجج، على ُحجَّةٌ  ىي فاطمة احَلسن، ابنِ  احُلجَّةِ  على القيمومةُ  ذلا وفاطمةُ  فاطمة، ىو واحد
 اإلمامِ  وشؤونُ  اإلمام، شؤونُ  ىي للدين فروع وىناك فاطمة، ىو واحد قَ يِّمٌ  وىناك احَلسن، ابن احُلجَّة ىو
 االنتظارِ  خدمةِ  ح توظَّف أنْ  والبُدَّ  ىنا داخلةٌ  ادلعامَلت وُكل   العبادات، ُكل   والتمهيد، ااِلنتظارِ  شؤون ىي

 طويلة التفاصيل ىذه ومهزلة، ومسخرة مضحكة ذلك غَت واهلل ُىراء، ذلك وغَتُ  ديننا ىو ىذا! والتمهيد
 أنا زىرائيُِّت، تكونوا أنْ  تُريدون ادلطالب، ىذه لكم أُبُتِّ  حىتَّ  عديدة حلقات إىل حباجة ضلنُ  ولذلك وعريضة

 من ادلراد ما نعرف أنْ  ضُلاول زىرائيُِّت، نكون أنْ  ضُلاول إنَّنا الواقع، أرضِ  على ذلم وجودَ  ال الزَّىرائي ون قلت
 يل شأنَ  وال العمائم مع أحتدَّث ال وبنات، أبنائي أنُتم لكم سُلصَّصة احللقات ىذه ،(زىرائي ون) ادلصطلح ىذا
 أنْ  أمرين الصَّادقُ  األحداث، الصِّغارُ  أنُتم أنُتم، بالصَّنميَّة، تعفَّنت الَّيت العقول ىذهِ  السن، كبارِ  مع وال هبا،

َثُكم، َثُكم أنا ُأحدِّ  ومن الضالَّة، العمائمِ  صنمّية من إليو يشتكون وىم أصحابَوُ  حُيدِّثُ  كان ِحُت أنتم، ُأحدِّ
 إىل األحداثِ  قُ ُلوبَ  فإنَّ  األحداث، عن أنتم أين: قال الكبار، عقول صنمّية من ادلتعّفنة العقول صنمّية
ثَهم أنْ  الصَّادقُ  أمرين الَّذين أنتم أنتم، معكم خطايب أَْمَيل، حديِثنا  .ُأحدِّ

 ح الس لوك، علم ح برامج عن عبارة ىي الرسائل ىذهِ  رسائل، رَلموعة ىو يدي بُت الَّذي الكتابُ 
 دار حامت، الرَّمحن عبد إعداد آبادي، البيد زُلَمَّد األغا ،(العرفان رائدُ ) الكتاب عنوان والًتبية، التهذيب
 متوجّ  الشِّيعة، ُعرفاء كبار من آبادي البيد زُلَمَّد ميَلدي، 2112 األوىل، الطبعة لبنان، بَتوت، اذلادي،

ا ،1198 سنة  أحتدَّث ال العرفاين، الذَّوقُ  وىو ادلتأذلُِّت صدر ذوقَ  نَقلت الَّيت الّرموز أىم من ىو يعترب رَّبَّ
 بعلم ُيسمى ما السلوكي، اجلانب عن أحتدَّث ُمصطلحات، ح ادلدرسي اجلانب أو الفلسفي اجلانب عن

 ىذا يعرفون الباب ىذا ح ادلتخصِّصون العرفان، رموز من ىو آبادي البيد زُلَمَّد العارف فهذا السلوك،
 ،25 صفحة على موجودة ،(القلب ُحسن: )عنواهنا رسالة عنده العرفاين، الوسط ح تأثَتهُ  ويعرفون االسم
 فيها ذكر والسلوك، السَت وح التهذيب ح رسائلو من رسائلِو، أىم من تُعدّ  وىذه ،74 صفحة ح وتنتهي

  .بعيد من وال قريبٍ  من ال عليها وسَلموُ  اهللِ  صلواتُ  الزَّىراءِ  إىل ُيِشر مل لكنَّوُ  شيءٍ  ُكلَّ 
  ِقَبِلك؟ من الزَّىراء ذكر على اإلصرار ىذا وما تقولون قد

 ُ  السلوك علم أليس سالك، عارفٌ  أنت بالزَّىراء، االرتباط دون من حتصل لن التطه ر عملية بأنَّ  لكم سأُبُتِّ
 استثنائية حالة ىناك نعم ديكن، ال ادلاء؟ دونِ  من يتطهَّر أنْ  لإلنسان دُيكن ىل التطه ر؟ إىل اإلنسان يقود

 إذا يعٍت ادلاء، حضر ما إذا تسقط االستثنائية احلالة ىذهِ  وحىتَّ  استثنائّية، حالة ىذه ولكنْ  التيّمم، الًتاب،
 قيمةَ  ال تبقى، وال الًُتاب، طهارة تذىبُ  بعد؟ ُيصلِّ  مل وىو ادلاء حضر لو ولكن ُمتطهِّراً  صار اإلنسان تيمَّم
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 طهارةُ  ىي احلقيقّيةُ  الطهارةُ  رلازيّة، طهارة ىي بل حقيقّية ليست الًتاب طهارة إذاً  الًتاب، لطهارةِ  حينئذٍ 
 القيمومة الفاطمّي، الوالء! فاطمة مع بالعَلقةِ  إالَّ  حيصل لن والتطه ر التطه ر، طريق ىو السلوك طريقُ . ادلاء

 وعقيدِتك ديِنك تفاصيلِ  على القيمومةُ  ذلا عقيدةً  الفاطمية عقيدتك من ِّتعل حينما! الدِّين على الفاطمّية
 إىل باالنتماءِ  تتطهَّروا أنْ  تُريدون! تتحدَّثون؟ تطه رٍ  أيِّ  عن العرفاء ذلؤالء أقول أنا لذلك التطه ر، يبدأ ىنا

 الشِّيعة وعرفاء الطريقة، بشيخ يرتبطون ذلك مع والص وفيةُ  الص وفية؟ فيها تُقلِّدون العمل ح وأساليب طقوس
 وبال ُمجَمل، عام   بنحوٍ  البيت بأىل يكون االرتباط أنَّ  بعضهم عند توج و ىناك َّبرادىم، يرتبطون أيضاً 

 عند السلوك علم كتفاصيل السلوك علم تفاصيل أنَّ  صلد عندىم السلوك علم تفاصيلِ  إىل نأت حُت ولكن
 ىو الِعرفان الطريقة، ىو السلوك وعندنا التصو ف، ىو العرفان عندنا الطريقة، بعلمِ  ُيسّمى كما الص وفية

 القلبِ  ُحسنُ  رسالةُ  الرِّسالةُ  فهذه السنة، صوفّية عند الطريقة علم ىو السلوك وعلم التصو ف، نفسو
 . فيها للزَّىراءِ  ذكرَ  ال آبادي البيد للعارف
 من تبدأ ىذه آبادي، للبيد أيضاً  ،(ولوازمها وشرائطها النفس رلاىدة والسلوك، السََّتُ : )أخرى رسالة وعندهُ 

 .فيها للزَّىراءِ  ذكرَ  ال أيضاً  ،114 إىل 77 صفحة
 ،117 صفحة من تبدأ الرسالة وىذه الُقمِّي، ادلَتزا إىل أرسلها ،(والس لوك السََّتِ  آدابُ : )أخرى رسالة ىناك

 صاحب عنو، احلديث مرَّ  الَّذي الُقمِّي القاسم أبو ادلَتزا ىو الُقمِّي، ادلَتزا ،113 صفحة وتنتهي
 من خلّيةٌ  اأُلخرى ىي الرِّسالة ىذه ،113 صفحة إىل 117 صفحة من أيضاً  الرِّسالة فهذهِ  الكشمش،

 !عليها اهلل صلواتُ  الزَّىراء ذكرِ 
 !فيو للزَّىراء ذكرَ  ال ،121 صفحة إىل 117 صفحة من آبادي، البيد العارف من عمل برنامج
 الوسط ح معروف اسم أيضاً  آبادي، البيد تَلميذ من القزويٍت، ُحسُت العارف الفقيو من عمل برنامج

 !فيو للزَّىراءِ  ذكرَ  وال ،127 صفحة إىل 123 صفحة من ىذا العمل برنامج يبدأ العرفاين،
 البيد تَلميذ من أيضاً  الدزفويل، الكاشف ادلوسوي زُلَمَّد الدِّين صدر السيِّد العارف من عمل برنامج

 من وال قريبٍ  من ال فيو للزَّىراءِ  ذكر وال ،163 صفحة إىل مفصَّل وىو ،131 صفحة من يبدأ آبادي،
 !بعيد
 ال للزَّىراء ذكر ال العرفانية، ادلدرسة أساطُت من آبادي البيد زُلَمَّد العرفان، لرموز الرَّسائل من رلموعة ىذه

 طريقةَ  يأخذون التَلمذة أنّ  طبيعي وشيء وسلوكِو، سَتِه آدابِ  ح وال عملوِ  برامجِ  ح وال رسائلوِ  ح
 . أستاِذىم

ا والسلوك، السََّتِ  ح رسالة وىذه  والس لوك السََّت أصحاب نظرِ  ح والس لوك السََّتِ  رسائل أفضلِ  من ىي وُرَّبَّ
ا العلوم، حبر مهديّ  للسيِّد ،(والس لوك السَِّتِ  ح ادللوك حتفة: )ىذه ذلك، أعتقدُ  وأنا  ما أفضلِ  من تُ َعدّ  رَّبَّ
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 قد العشرين سنّ  ح وأنا أخفيكم ال عملية، ِّتربة معها يل كان فقد أخفيكم ال واحلقيقةُ  باهبا، ح ُكِتب
 الَّيت والرِّياضات واألذكار األوراد يعٍت تفاصيلها بكلِّ  أقول حُت تفاصيلها، بكلِّ  عملياً  الرِّسالة ىذه طبَّقتُ 
 منها، انتفع مل بأنٍَّت أقول ال العشرين، ح حينها وكنتُ  الرِّسالة ىذهِ  حقيقةً  طبَّقتُ  أنا عملياً  فيها، َوَردت

 مقياساً  أضعُ  ال فإينّ  البيت أىل حديث من انتفعتوُ  ما مع أقايسها حُت ولكنٍَّت كثَتاً، منها انتفعتُ 
 زياراِِتم وح حديِثهم ح والس لوك السََّتِ  آداب عميقِ  من انتفعُتوُ  ما مع ُمقارنة تُوجد ال إذ للمقارنة،
 من ذلك أخذ السيِّد ىو ما قائل يقول قد للمقارنة، وجهاً  أجد ال واهللِ  عليهم، اهلل صلوات وأدعيِتهم
 عريبّ  ابن وآثار صوّح، فكرٌ  الِفكر ولكن ذلك أخذ السيِّد: أقول قُرآهِنم، آياتِ  ومن أدعيِتهم ومن حديِثهم
ا واضحة،  رضوان العلوم حبر السيِّد يكتب فماذا الرِّسالة، ىذه من سطر أوَّلِ  ح واضحة عريبّ  ابن آثار ولرَّبَّ

 عريبّ  ابن بذوق صوفّية عبارة ىذه - الوجودِلعينِِِوالثَّناءِالحْمدُِِالرَّحيمِالرَّحمنِِِاهللِِبسمِِ - تعاىل؟ اهلل
ِآلوِِِوعلىِالشُّهودِواقفِعلىِوالصَّالةُِِالوجودِلعينِوالثَّناءِالحمدُِ - كتبوِ  من ومأخوذة ادلئة، ح مئة

 على الواقفُت من أيضاً  نفَسو يُعدّ  عريب ابن وبادلناسبة الش هود، واقفِ  على والصََّلةُ  - المعبودِأُمناء
 نفسوُ  جيعل أنْ  يستطيع ال ألنَّو درجةً  يُقلِّل أنّو صحيح فتوحاتِو، غَت وح فُ ُتوحاتوِ  ح واضح وىذا الشهود،
ِالحْمدُِ - :العلوم حبر السيِّد عبارة أمَّا وآلو، عليو اهلل صلَّى كُمَحمَّدٍ  أي الش هود على األصل كالواقف

 الرِّسالة ىذه ح ادلوجود الكَلم عريب، ابنُ  يقول كما وادلوجود الوجود وحدة فهذه - الوجودِلعينِوالثَّناء
 حقائق من أخذهُ  شلَّا الكثَت وفيها فيها ادلهمَّة، ادلطالب من الكثَت وفيها احلقائق، من الكثَت فيها قطعاً 

اً  عميقة رسالة وىي والِعًتة، الِكتابِ  ا رغم جدَّ اً  عميقة لكنَّها وسُلتصرة َقصَتة ىي وُموَجزة، سُلتصرة أهنَّ  ِجدَّ
اً، العميقة ادلتون ومن  لكنَّها واضح، بشكل عريب ابن بفكر وُمشبعة الص وح، بالفكر ُمشبعة أهّنا ومع ِجدَّ

 .الباب ىذا ح ُكِتب ما ُكلّ  ِمن أفضل
اً  الغريب الشَّيء ِوبَين -:يقول وىو العلوم حبر السيِّد ذكره ما الرِّسالة، من األخَت الفصل ح ذكره ما ِجدَّ
 مصطلح يوجد ال الكوكب، عطارد نعرفو الَّذي ىذا يعٍت عطارد - ُعطاردِبروحانيةِأتوسَّلِواآلخرِالِحينِِ
 أعرف ال أنا علمي حدِّ  على معُت، ومضمون ُمعُتَّ  معٌتً  إىل ُتشَت لعطارد رمزيّة ىناك أنّ  وأقول مثَلً  عرفاين

 ودارية ُخربة لوُ  وشلَّن ومصطلحاِتم، بكتبهم والعارفُت ادلطّلعُت من أينَّ  وأزعمُ  الصِّيغة، هبذه عرفانيا   ُمصطلحاً 
ِمنَِيصلُِِحيثُِِِىمَّةِمنهاِواستمدُِِّعطاردِبروحانيةِأتوسَّلِواآلخرِالِحينِِِوبين - األجواء ىذه ح

ِيُنظرُِِعطاردِقـُوَّةِيرىِعندماِالطلوعِقبلِأوِالشَّمسِغروبِفبعدِاألسرار،ِألىلِمددٌَِِذلكِروحانيَّة
 :ويقولِخطوةِيرجعِالسَّالمِوبعدِإليو

ِِِترقّبيِطالِاهللِأيمُِِعطارد
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ِفأغنماِأراكِِِكيِمساءاًِِصباحاًِ
ِ:ويقولِأخرىِخطوةِيخطوِثُمَِّ

ِِِبهاِالمـُنىِأدركِِقوىًِِفامنحنيِأناِوىا
ِتكرُّماِالغامضاتِوالعلوم

ِ:ويقولِخطوةًِِيرجعِثُمَِّ
ُِِِكلَّوُِِوالعدَِِّالخيرِليِِجدِأناِوىا
ِكلَّماِوالشَّرَِِّالمحظورِأتقيِوأن
ِِِِمليكٍِِبأمرِِ

ِوالسَّماِاألرضِخالق
 إنَّ  يقول من ُىناك ادلقطع ىذا قطعاً  كَلمِو، ح ويستمر   -ِمطلوبِأمرٌِِالمبادئِفيِالعملِىذاِتكرارُِ
 مئة زُلَمَّد آلِ  دلنطقِ  سُلالف الكَلم ىذا واضح، الكَلم ىذا ولكن الكَلم، ىذا يكتب مل العلوم حبر السيِّد

 ومن العرفاء من أعلم كما الَّذين وُكلّ  رِسالتِو، ح موجود ولكنَّوُ  ىذا السيِّد يكتب أن ُمستبعدٌ  ادلئة، ح
 حبر مهديّ  السيِّد برسالة ُأحِلق جلزء ىذا بأنَّ  وقالوا اجلزء هبذا يعملوا مل الرِّسالة ىذهِ  استعملوا السَّالكُت

 ولكنَّها الرِّسالة، ىذهِ  ح ُمهمَّة مطالب ُىناك حقيقًة، بوِ  أعمل ومل ذلك أعتقدُ  أنا ذلك، أعتقدُ  وأنا العلوم
 الرِّسالة ىذه ح للزَّىراءِ  ذكرَ  فَل الزَّىراء، ِذكرِ  ِمن اخلليّ  الِعرفاين اجلوِّ  ىذا من ُجزءاً  واآلِخر األوَّلِ  ح تَبقى
ا مع الُعلوم حَبر مهديّ  السيِّد رسالة  الوالئي، اجلانب ح األفضل ىي بل والس لوك السََّتِ  َرسائل أفضل من أهنَّ

ا الوالئي، الن ََّفس من خليَّة اأُلخرى والرَّسائل اأُلخرى الربامج اً  الواضحة الوحيدة الرِّسالة ىي ورَّبَّ  ح ِجدَّ
 أمَّا الُقرب، مراتب ح زُلَمَّد كآلِ  يكون أن دُيكنوُ  وغَتي أنا اإلنسان أنَّ  ِفكرة تتبٌتَّ  ال والَّيت الوالئي نَ َفِسها

 ادلدرسة ح اجلاري الذَّوق ىو الذَّوق ىذا ألنَّ  ومضموهنا روحها ح الفكرة َىذه تتبٌّت  فهي األخرى الرسائل
 .العرفانّية
 من أيضاً  وىو البهاري، زُلَمَّد للشَّيخ ،(والس لوك السَِّت آداب ح ادلّتقُت تذكرةُ : )ىو يديّ  بُت الَّذي الكتاب
 قليل، قبل اذلادي، دار كوراين، حسُت الشَّيخ ترَجة الكتاب ىذا العرفانّية، ادلدرسة ح ادلعروفُت الُعرفاء
 من َُجلة على مررتُ  ،1198 سنة متوجّ  آبادي، البيد زُلَمَّد األغا َكَتبوُ  ما على نظرة ألقيتُ  قد ُكنتُ 

 ادلَتزا إىل رسالتوِ  من كذلك جاء وما والدزفويل، القزويٍت، ُحسُت مثل تَلمذتو رسائل من وَُجلة رسائلوِ 
 والس لوك السََّتِ  ح ادللوك حُتفة على عرَّجت ُثَّ  الزَّىراء، ذكرِ  من خليَّةً  كانت ُكل ها الرسائل ىذهِ  الُقمِّي،
 للمَتزا رسالة كتب ىو ولذلك الزمانّية، الفًتة نفس ح تقريباً  ،1212 سنة ادلتوجّ  العلوم حبر مهدي للسيِّد
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 ذكر من خليَّة األخرى ىي العلوم حبر السيِّد رسالة العلوم، حَبر السيِّد زمان ح كان الُقمِّي ادلَتزا الُقّمي،
ا عليها، وسَلموُ  اهللِ  صلواتُ  الزَّىراء  بذلك، للتَّباىي ال الرِّسالة ىذه مع تواصل على كنتُ  أنٍَّت إىل أشرت إظلَّ

 أتكلَّم ال األجواء ىذه عن أتكلَّم حُت معكم، أتكلَّم وأنا بادلوضوع خربةٍ  على بأينّ  ُأخربَكم أنْ  أردتُ  فقط
 الَّيت والربامج الرَّسائل من رلموعة فيو الِكتاب ىذا منها، وُمَلمسةٍ  ُمقاربةٍ  على بل األجواء، ىذهِ  خارج وأنا

 نتحدَّث ألنْ  حاجة ال عنو احلديث ومرَّ  آبادي، البيد كتبها الرَّسائل ىذه بعض الشِّيعة، ُعرفاء ِكبار َكَتبها
 ُكل هم اجملتهدين، الفقهاء من كل هم وىؤالء البهاري زُلَمَّد العارف كتبها الرَّسائل ىذهِ  وبعض ُأخرى، مرَّة
 وكذلك ،1325 سنة متوجّ  البهاري زُلَمَّد الشَّيخ األلقاب، هبذهِ  يُلقَّبون الَّذين ومن الِعظام اهلل آياتِ  من

 وىو للهجرة، 1311 سنة متوج اذلمداين قُلي ُحسُت الشَّيخ اذلمداين، قُلي ُحسُت الشَّيخ الكبَت العارف
 متوجّ  الكربَلئي أمحد السيِّد الكربَلئي، أمحد السيِّد تلميذه وكذلك اآلن، ادلعاصرة العرفانّية ادلدرسة سيِّد
 ُأستاذ البقيَّة، ُأستاذ القاضي عليّ  والسيِّد القاضي، عليِّ  السيِّد أستاذ ىو ىذا أمحد السيِّد ،1332 سنة

 آبادي، الَبيد زُلَمَّد الِكبار، ىؤالء من ورسائل عمل بَرامج الكتاب ىذا ح أساتذِِتم، أستاذُ  بل ادلعاصرين،
 من برنامج ىذا ،191 صفحة ح مثَلً  الكربَلئي، أمحد السيِّد اذلمداين، قلي ُحسُت الشَّيخ البهاري، زُلَمَّد
 ال آخرهِ  إىل أوَّلوِ  من الربنامج ىذا ،214 صفحة وينتهي ،191 صفحة من يبدأ الكربَلئي أمحد السيِّد
يقة ذكرٌ  فيوِ  يُوجد   .عليها وسَلموُ  اهللِ  صلواتُ  الطَّاىرة للصدِّ
 رسائل رلموعة عن عبارة ىو ،214 صفحة وينتهي ،191 صفحة من يبدأ األصل الربنامج ىذا قطعاً 

 أمحد السيِّد الكبَت للعارف ىي واإلجابات والتوجيهات الرَّسائل من رلموعة ،214 صفحة إىل تستمرّ 
 فهو الكربَلئي، أمحد السيِّد عند كثَتاً  الوقوف أطيل أنْ  أُريد ال الكربَلئي، ادلوسوي أمحد السيِّد الكربَلئي،

 .العرفانية ادلدرسة مؤسِّس اذلمداين قلي ُحسُت الشَّيخ تلميذ
 ىذه رسائلِو، نوادر من وىي اذلمداين قُلي ُحسُت الشَّيخ من والس لوك السَِّتِ  ح برنامج عن عبارة رسالة ىذه

 214 صفحة فمن كَلمو، من َّبلحقاتٍ  وتستمرّ  ،222 صفحة وتنتهي ،213 صفحة من تبدأ الرِّسالة
 ح جاء ماذا لكم أقرأُ  ،221 صفحة ح!! غريب شيء الرِّسالة؟ ىذه ح جاء ماذا ،222 صفحة إىل

 منها يدخل الَّيت األبواب يعٍت - العظيمةِاألبوابِجملةِِِومن - اذلمداين قلي ُحسُت الشَّيخ رسالة
َِجلَِِّاهللِفيِوالبغضُِِجاللوِجلَِِّاهللِفيِالحبُِِّالعظيمةِاألبوابُِجملةِومن - اهلل إىل للوصول السَّالك
 وقد -ِمستقاّلًِِباباِاألخبارُِكتبِِِمنِوغيرىا - العاملي احلرّ  يعٍت - الوسائلِفيِلوُِِعقدِوقدِجاللو

ِتعرفُِِلعلَّكِإليهاِفارجعِمستقالًِِباباًِِاألخبارُِكتبِمنِوغيرىاِالوسائلِفي - لوُ  ُعِقد وقد أو لوُ  َعَقد
َِجلَِِّالكبريائيَّةِاألقدسِالذَّاتُِِىوِاألوَّلِالمحبوبِأنَِِّشكَِِّالِمنو،ِنصيباًِِلنفسكِوتأخذُِِعظمتوُِ
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ُِيحبَُِِّشخصٍِِكلَُِِّيِحبَِِّأنِِْيجبَِِّبعدهُِِثُمَِِّبشيء،ِفليستِمحبَّتوِِِإلىَِترِجعُِِالِمحبَّةٍِِوُكلُِِّبلِجاللو
ِاألنبياءِخاتمِالمقدَّسِالوجودُِِىوِالوجودِواجبِبعدِمحبوبٍِِفأوَّلِأكثرِالشأنِالعظيمِالسَّلطانِىذا

 ... ُثَّ  ... ُثَّ  دلاذا أدري ال - المعصومينِاألَِئمَّةِثُمَِِّالمؤمنين،ِأميرُِِبَعدهُِِثُمَِِّوآلو،ِعليوِاهللِِِصلواتُِ
 بعدهُِِثُمَِِّاألنبياءِخاتم - ركيك تعبَت فهو التعبَت، ىذا على اعًتض ال ُمحشِّي حىتَّ  ىو دلاذا؟ الفواصل ىذه

 بيٍت تفصلوا ال أنَّوُ  الرِّوايات بعض ح يُوجد أصَلً  األطهار، وآللوِ  األنبياء خلامت ُحبِّنا بُت فارق ىناك وكأنَّوُ  -
ِعلىِصلِِِّاللَُّهم: )فيقولون ذلك يفعلون علمائِنا من الكثَت حىتَّ  البعض، يفعل كما (على) ب  آيل وبُت

 تقولوا ال ،(على) ب  آيل وبُت بيٍت تفصلوا ال أنَّوُ  الرِّوايات بعض ح قلت كما ،(ُمَحمَّدِآلِِِوعلىُِمَحمَّد
ا زُلَمَّد آل وعلى زُلَمَّدٍ  على َصلِّ  اللَُّهمَّ   يفعلوُ  الَّذي ىو وىذا زُلَمَّد، وآل زُلَمَّدٍ  على َصلِّ  اللَُّهمَّ  ُقولوا وإظلَّ

 اهلل صلَّى النَّيب يذكرون حُت األئمة دائماً  أحاديثهم من اآلالف وعشرات وعشرات عشرات عندنا األَِئمَّة،
 يفعل كما ،(على) ظاىرة موجودة، الظاىرة ىذه علمائنا ُكتب ح صلد لكنَّنا ،(على) توجد فَل وآلو، عليو

 . ىكذا يفعلون النَّواصب النَّواصب،
ِبعدهُِِثُمَِِّوآلوِعليوِاهللِصلواتُِِاألنبياءِخاتمِالمقدَّسِالوجودِىوِالوجودِواجبِبعدِمحبوبِفأوَّل
ِاألنبياءِثُمَِّ - !ذلا وجود ال أين؟ الزَّىراء - السَّالمِعليهمِالمعصومونِاألَِئمَّةِثُمَِِّالمؤمنينِأمير

 األولياء..!! . واألولياء الُعلماء ُثَّ : ىذا إالَّ  ورَّطوُ  ما ىو - واألولياءِالُعلماءِثُمَِِّاألوصياءِثُمَِِّوالمالئكة
 إىل توصل الَّيت ادلسالك ىذه ىي! ُتذَكر؟ ال والزَّىراء يُذَكرون العلماء يعٍت العلماء، ىم والعلماء العرفاء يعٍت
 زمانو ح األتقياء حبّ  وأيضاً  - زمانوِِِفيِاألتقياءِحبَِِّالقربِطالبِولُيرجِّح - الكَلم ح ويستمرّ ! اهلل؟
ِولكنِيتنزَّلِوىكذاِالدرجةِفيِبَعدهُِِالَّذينِحبِِِّعلىِعاِلماًِِالتقيُِِّكانِإذاِسيِّماِال - حُيبِّهم أيضاً 

 إىل ُيشَت وال ىذا بكَلموِ  ويستمرّ  - سهلةِمرتبةًِِوليستِالمحبَّةِىذهِِِفيِصادقاًِِيكونِأنِليسعى
 ما عتيق نعال] يل بالنِّسبة الطريقة هبذهِ  وحبّ  النَّحو هبذا رسالة واهلل بعيد، من وال قريب من ال الزَّىراء
 إىل الوصول بِو، أعبأُ  ال واحد، أيّ  البطّيخي، اذلمداين، قلي حسُت الشَّيخ ىذا تقبلون، ما تقبلون! يسوى

  .وانتهينا عليها وسَلموُ  اهللِ  صلواتُ  الزَّىراء طريق من ىو اهلل
  .الفاصل بعد إليكم وأعود فاصل إىل نذىبُ .. . أخرى رسالة أيضاً 
 الطباطبائي، ُحسُت زُلَمَّد للسيِّد ،(الوالية رسالة: )ُعنواهنا األجواء ىذه نفسِ  ح أيضاً  أخرى رسالةٌ  ىذه
 أنْ  الربنامج حللقاتِ  أُريد ال العرفاين، باجلوِّ  يرتبط فيما احلديث أختم أنْ  وأُريد كثَتاً  طال الربنامج وقت
 ُمهمَّة رسالة ىي الوالية رسالة: أقول باجململ ولكنٍَّت عنها احلديث عن سُأعرض لذا ذلك، من أكثر تطول
اً  ا ِجدَّ  وىي ادليزان، صاحب الطباطبائي حسُت زلمَّد للسيِّد الباب، ىذا ح والدقيقة العميقة الرسائل من ورَّبَّ
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 ذكر من خليَّةٌ  الشَّيطان حبمدِ  األخرى ىي! الشَّيطان؟ حبمد أقول أو اهلل حِبمد أقول؟ ماذا خليَّةٌ  األخرى
 .عليها وسَلموُ  اهللِ  صلواتُ  الزَّىراءِ 
 الطهراين، حسُت زَلمَّد السيِّد لتلميذهِ  ،(األلباب أويل وسلوك سَتة ح الل باب لب  : )أيضاً  أخرى ورسالة

 ال أيضاً  الرِّسالة ىذه أيضاً، مفصَّلة رسالة أمس، يومَ  منو عليكم قرأتُ  الَّذي اجملرَّد الر وح كتاب صاحب
 .فيها للزَّىراءِ  ِذكرَ 

 علم فأي   الشِّيعة، والعرفان السلوك ُعلماء عند وال الشِّيعة الكَلم ُعلماء عند ال للزَّىراء مركزيّة توجد ال
 ىذه خارج الزَّىراء جيعل والتطهَت والًتبيةِ  للتهذيبِ  علمٍ  وأي   العقيدة؟ منظومة خارج الزَّىراء جيعل للعقائدِ 

! هبم؟ عَلقيت ما هبا، يل شأنَ  ال كبَتة، علمّية سامقة قامات َكانت لو حىتَّ  القول، من ُىراء ىذا ادلنظومة؟
 الكتب ح وال للزَّىراء ِذكر يوجد العقائديّة الُكتب ح ال لكن أحد، مع شخصّية مشكلة عندي ما أنا

 يذكر الَّذي العال ِم ىذا إىانة، ىذه للزَّىراء، إىانة وىذهِ  احلاشية على ذُِكرت ذُِكرت وإذا والس لوكية، الِعرفانية
 ذكَرىا واهلل مرجع فَلن تقولون تتصّوروا ال إىانة، ىذه الزَّىراء، يُهُت إنَّوُ  تبعاً  يلحقها أو احلاشية على الزَّىراء

 .العقيدة أساسُ  وىي العقيدة، صميم ح الزَّىراء للزَّىراء، إىانة ىذه كتابِو، ح
 سَت عمل، برنامج كتاب، علم، هبا، يل عَلقةَ  وال تّرىات ىذه بالنِّسبة الًتّىات، ىذه بكلِّ  يل شأنَ  ال

 ينقلوُ  والَّذي تُ رَّىات، ح تُ رَّىات فهو العقيدة منظومة من الزَّىراء خُيرِج شيء، أيّ  بطيخ، عرفان، وسلوك،
 !!عليكم يضحكُ  فهو عليو الشَّيطان ضحك كما عليكم، يضحكُ  فهو تتعلَّموه أنْ  منكم ويريد لكم

 للمنهجّية، سأرشدكم وأنا اجلنان مفاتيح معي افتحوا ،(اجلنان مفاتيحُ ) ىذا بيوتكم ح واضحة، ادلنهجية
 ُيضعِّفون الَّذين هبؤالء لكم شأنَ  ال معصومُت، إمامُت عن مرويٌ  الن دبة دعاء الن دبة، دعاء إىل اذىبوا

 الدعاء ىذا إليهم، أرجعوىا الرِّجالية القذارات ىذهِ  السَّند، ضعيف احلديث ىذا لكم يقولون األحاديث،
 والس لوك، السََّت تُريدون تُريدون؟ ماذا أنتم األمر، صاحب عن احُلجَّة، إماِمنا وعن الصَّادق إماِمنا عن مرويٌّ 

 تكونوا أنْ  تريدون ،(الوالية) الطباطبائي السيِّد رسالة أليس األولياء، ىم إهّنم األولياء، ح تكونوا أن تريدون
 ُثَّ  رسولو وُحبِّ  اهلل حبِّ  طريق من إالَّ  تصلوا لنْ  بأنَّكم: قال اذلمداين قلي حسُت الشَّيخ أليس األولياء، من
  .واألولياء الُعلماء ُثَّ  َمن؟ ذلك بعد ُثَّ  األَِئمَّة ُثَّ  ادلؤمنُت أمَت

 األولياء، رلموعة رلموعتان، ىناك ،(اأَلْعَداءَِوُمِذلُِِّاأَلْولَِياءُِمِعزُِِّأَْينَِ) :احلقيقة ىذه يُبُتِّ  الن دبة دعاء
 يُعرِّف الدعاء ىو (،اأَلْعَداءَِوُمِذلُِِّاأَلْولَِياءُِمِعزُِِّأَْينَِ) :األولياء من تكون أنْ  تريد أنت األعداء، ورلموعة

 إىل يتوجَّهون الَّذين ىم تعريفهم؟ ىو ما إذاً  األولياء (اأَلْولَِياءِيـََتوجَّوُِِِإلَيوِِِالَِّذيِاهللَِوْجوُِِأَْينَِ) :األولياء لك
ِِبُذُحولِِِالطَّاِلبُِِأُْينَِ) :ختاطبوُ  أنت األمر، صاحب ىو الن دبة، ُدعاء ىذا ىو اهلل؟ وجو ىو من اهلل، وجو
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َناءِِِاألَنِْبَياءِِ ِاهللَِوْجوُِِأَْينَِ) :نفسوُ  ىذا ىو ىذا؟ ىو من (ِبكْرَباَلءِاْلَمْقتـُْولِِِِبَدمِِِالطَّاِلبُِِأَْينَِِاألَنِْبَياء،َِوأَبـْ
 بًتَّىات لكم شأنَ  ال إليها، يتوجَّهون الَّذين ىم واألولياء معروفة، الوجهة إذاً  (،اأَلْولَِياءِيـََتوجَّوُِِِإلَيوِِِالَِّذي

 .. . إليها يتوجَّهون الَّيت الوجهةَ  وَعرفنا األولياء ُىم َمن عرفنا ضلن اآلن إذاً  عريب، ابن
 عبارة اذلادّي، إماِمكم عن مرويّة وىي الكبَتة اجلامعةُ  الزِّيارةُ  تُبّينو التوج و ىذا يكون؟ كيف التوج و ىذا

اً  سلتصرة (،بِاهللِِاْعَتَصمَِِفـََقدِِبُكمِِِْاْعَتَصمََِِوَمنِْ) الكبَتة؟ اجلامعةُ  الزِّيارةُ  تقول ماذا سُلتصرة، َِوَمنِْ) جدَّ
ِأَْينَِ: )الندبة ُدعاء ح ذُِكروا األولياء األولياء، من تكون أنْ  تُريد أنت إذا (،بِاهللِِاْعَتَصمَِِفـََقدِِبُكمِِِْاْعَتَصمَِ

 إىل تتوجَّو الَّيت اجملموعة ىم األولياء ،(اأَلْولَِياءِيـََتوجَّوُِِِإلَيوِِِالَِّذيِاهللَِوْجوُِِأَْينَِِاأَلْعَداء،َِوُمِذلُِِّاأَلْولَِياءُِمِعزُِّ
 التوج و؟ يكون ،كيف(ِبكْرَباَلءِاْلَمْقتـُْولِِِِبَدمِِِالطَّاِلبُِِْينَِأَِ: )طلاطبو الذي نفُسوُ  ىو اهللِ  ووجوُ  اهلل، وجوِ 

ِأَنـُْتم) :بعَدىا الَّيت العبارة ومباشرةً  (،بِاهللِِاْعَتَصمَِِفـََقدِِبُكمِِِْاْعَتَصمََِِوَمنِْ) :ىذا لك يبُّت  اذلادي اإلمام
  .(بِاهللِِاْعَتَصمَِِفـََقدِِبُكمِِِْاْعَتَصمََِِوَمنِْ) :أنتم األقوم الصِّراط أنتم (،اأَلقْـَومِالصَِّراطُِ

 شعيط] إىل وال عريب ابن إىل ال نذىب ال لكم، تشرحو اجلامعة الزِّيارة وتُعرِّفو؟ تُفسِّرهُ  كيف االعتصام ىذا
ُمُكم) :لكم تشرحو اجلامعة الزِّيارة ،[ومعيط  ح طَِلبيت اهلل، إىل أصل أنْ  أُريد أنا طَِلَبيت (،طَِلَبِتيَِأَمامَِِوُمَقدِّ
ُمُكم) :ىذه ىي السلوك طريق ُِمْؤِمنٌَِِوأُُموِري،َِأْحَواِليُِكلِِِِّفيَِوِإرَاَدِتيَِوَحَواِئِجيِطَِلَبِتيَِأَمامَِِوُمَقدِّ

َِمَعُكمِِفيوَِِِوُمَسلِّمٌِِِإلَيُكمُِكلِّوَِذِلكَِِِفيَِوُمَفوِّضٌَِِوآِخرُِكمَِوَأوَِّلُكمَِوَغائِِبُكمَِوَشاِىدُِكمَِوَعاَلنَِيِتُكمِِبسرُِّكم
 :سُلتصرة العبارة تشرحُو، والزِّيارة االعتصام ىو ىذا (ُمَعدَّةَِلُكمَِوُنْصَرِتيِتـََبعَِلُكمَِورَْأِييُِمَسلِّمَِلُكمَِوقـَْلِبي

 :الصَّفحة نفس ح الكبَتة اجلامعة الزِّيارة ح موجود أيضاً  ىذا وىو وانتهينا، (َغْيرُِكمَِمعَِِاَلَِِمَعُكمَِمَعُكم)
  (.َغْيرُِكمَِمعَِِاَلَِِمَعُكمَِفَمَعُكم)

 مصدر التفصيل، مصدر إىل نذىب نذىب؟ أين إىل وضوحاً؟ أكثر تفاصيل وأكثر؟ أكثر تفاصيل نُريد
 إىل نذىب فاطمة، الَقيِّم؟ ىو من الَقيِّم، األعلى؟ لؤو ادلس ىو من األعلى، لؤو ادلس ىو؟ َمن التفصيل
ِاهللَُِِصلَّىِأَبُوكِِِِبوِِِأَتَانَاَِماِِلُكلَِِِّوَصاِبُرونَِوُمَصدُِّقونَِأْولَِياءَِلكِِِأَنَّاَِوَزَعْمَنا) زيارُِتا؟ تقول ماذا زيارِتا،

قْـَناكُِِِكنَّاِِإنَِِْنْسأَُلكِِِفَِإنَّاَِوِصيُّوِِبوَِِِوأََتىَِوآلوَِعَليوِِ  ندخل كيف ضَلنُ  أساساً  (،بَِتْصِدْيِقَناِأَْلَحْقِتَناِِإالََِِّصدَّ
َِقدِبِأنَّاِأَنـُْفَسَناِلُِنَبشِّرََِِلُهماِبَِتْصِدْيِقَناِأَْلَحْقِتَناِِإالَِّ) :موافقِتها دون ومن تصديِقها، دون من الطريق ىذا ح

 ىذا ح تسلك أنْ  تُريد الوقت، طولِ  على الطَّهارة على فيها حُتافظ أنْ  البُدَّ  الصََّلة (،ِبواَليَِتكَِِِطُهْرنَا
 تفصيلُ  بفاطمة، بُعلقِتك الطهارة على حُتافظ الطهارة؟ على حتافظ كيف الطهارة، على حافظ الطريق؟

ِآَذاكَِِِوَمنِِْاهللَِرُسْولََِِجَفاِفـََقدَِِْجَفاكَِِِوَمنِِْاهللَِرُسْولََِِسرَِِّفـََقدَِسرَّكَِِِمنِِْوأنَِّ) :تذكرُهُ  الزِّيارة الُعلقة ىذه
َِبْضَعةٌِِأِلَنَّكِِِاهللَِرُسْولََِِقَطعَِِفـََقدَِِْقَطَعكَِِِوَمنِِْاهللَِرُسْولََِِوَصلَِِفـََقدَِِْوَصَلكَِِِوَمنِِْاهللَِرُسْولَِِآَذىِفـََقدِْ
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َِمنَِعَلىَِساِخطٌَِِعْنوَِرَضيتَِِِعمَّنِِْرَاضٍِِأَنِّيَِوَماَلِئَكَتوَِوُرُسَلوُِِاهللُِأْشِهدَُِِجْنَبيو،ِبـَْينَِِالَِّذيَِوُروَحوُِِِمْنو
ُِمِحبِ ِأَبـَْغْضتِِِِلَمنُِمْبِغضٌَِِعاَديتِِِِلَمنُِمَعادٍَِِوالَِيتِِِِلَمنُِمَوالٍِِِمْنوِتـَبَـرَّْأتِِِِممَّنُِِْمَتبَـرِّئٌَِِعَليوَِسَخْطتِِ

 ىو وىذا األمر ىو ىذا انتهى، وكفى، انتهى (،َوُمِثيَباَِوَجازِيَاًَِِوَحِسيَباًَِِشِهيَداًِِبِاهللِوََكَفىَِأْحَبْبِت،ِِلَمن
 تأخذىا؟ أين من الطهارة تفاصيل الطهارة؟ ىذه على حتافظ أنْ  تُريد الدِّين،
 عليو احُلَسُت زيارة ىذه ىنا، الطهارة تفاصيل احُلسُت، إىل ونعود نبتعد نبتعد ضلن احلسُت، زيارة إىل اذىب
ِطُْهرٍِِِمنُِِْمَطهَّرِطَاِىرٌِِطُْهرٌِ) ُحَسُت يا (طُْهرٌِِأَنَّكَِأْشَهدُِ) :شعبان ومن منو والنِّصف رجب أوَّل ح السََّلم
ِطَاِىرٍِِطُْهرٍِِِمنُِِْمَطهَّرِطَاِىرٌِِطُْهرٌِِأَنَّكَِأْشَهدُِ) فاطمة ىي ىذه ؛ُمَطهَّر طَاِىرٍ  طُْهرٍ  من (ُمَطهَّرِطَاِىرٍِ
 جئتُ  حرمك، إىل جئتُ  وأنا (،َحَرُمكِوَطُهرَِِِبهاِأَْنتََِِأرضٌِِوَطُهَرتِالِباَلدِِبكَِِوَطُهَرتَِطُهْرتَُِِمَطهَّر

 ح باحُلسُت االلتصاق ىنا، الطَّهارة مصدر َطُهر، شيءٍ  كل   َطُهرت، البَلد َطُهرت، األرض أتطّهر، كي
 زيارة إىل اذىب موجود الباب ندخل؟ باب أيِّ  من لكن فاطمة، خيمة حتت فاطمة، جوِّ  ح القيِّمة، جوِّ 

 اسمٌ  ألنَّوُ  ىكذا القناة ذلذه القمر اسم اخًتت أنا تعتقدون بابُنا، ىو وىذا ندخل ضَلنُ  ىنا من العبَّاس
..!! العقائديّة ادلنظومة ىذه على بُِنيت حياتُنا..!! عقائديّةٍ  منظومةٍ  ضمن إالَّ  أحترَّك ال أنا مثًَل، شاعري

 ُأِحب ها نَعم الكلمة؟ ىذه ُأحب   أنٍَّت أو! ُجزافاً؟ ىكذا( َزىرَّاء يا) ب  وحديثي برارلي أفتتح أنٍَّت تعتقدون
  .البيت أىل منطقُ  ىو َىذا عقائديٍّة، منظومةٍ  َقضيَّةُ  ىذه ولكن
 خُتاطبُو؟ ماذا أنت للزِّيارة، انتبهوا الزِّيارة، تفهمون وما تزورون أنتم الزِّيارة، إىل انتبهوا القمر، بّوابةُ  البّوابة ىذه
 الزِّيارة استخرجوا الزِّيارة، اقرأ الزِّيارة ح ىذا (اْلُمْؤِمنينَِأِميرِِِاْبنَِِيَاِِجْئُتكَِ) :ُمفَرد خطاب (ِجْئُتكَِ) :لوُ  تقول

 ىي حاجيت ألنَّ  مفرد، خطاب (ِجْئُتكَِِ...ِِجْئُتكَِ) :لو تقول العّباس خُتاطب أنت واقرأوىا، ادلفاتيح من
ِاْبنَِِيَاِِجْئُتكَِ) :الدخول ىنا وِمن جئُتك البّوابة ىذه إىل جئت أنا ىنا، من البّوابة مروري، ىنا من عندك،

ِاَلَِِأاَلِ) َجع؟ إىل الضمَت حتوَّل دلاذا إليك، وافداً  ليس (ِإلَيُكمَِواِفَداًِ) الزِّيارة؟ تقول ماذا (اْلُمْؤِمنينَِأِميرِِ
َِأِميرِِِاْبنَِِيَاِِجْئُتكَِ) :تدب ر دون من الزِّيارات تقرأون علمَّوكم ىكذا أنتم ،(َتَدبُّرِِفيَهاِلَيسَِِِقَراَءةٍِِِفيَِخيرَِ

م واهللِ  (اْلُمْؤِمنين  أخذوىا أذىاهنم ح ادلفردات وكلّ  يتدبَّرون كيف الزِّيارات، ح يتدبّرون يعرفون ما ىم ألهنَّ
  !!البيت أىل أعداء من وفَلن فَلن ومن قطب سيِّد ومن عريبّ  ابن ومن وادلعتزلة األشاعرة من

 البّوابة، أنت ألّنك إليك، وافداً  ليس (ِإلَيُكمَِواِفَداًِِاْلُمْؤِمنينَِأِميرِِِاْبنَِِيَاِِجْئُتكَِ) :ُمفرد اخلطاب (ِجْئُتكَِ)
 ىذه إىل التفتوا العبَّاس زيارة إىل ذىبُتم إذا ثانية، مرَّة واقرأوىا للزِّيارة ارجعوا إليهم، البّوابة من أدخل أنا

 منَّا أقرب أنتم تعتقدون قريب، من أو بعيد من الزِّيارةِ  بُت فرق ال الزِّيارة، هبذه بعيد من زوروه العبارات،
 العبَّاس أمَّا ِقَبلي من االبتعاد بعيداً، ليس العبَّاس لكن جغرافيَّاً  بعيد أنا نعم بعيد؟ من العبَّاس نزورُ  ىنا وضلنُ 
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 جئتُ  أنا اآلن دخلت أنا (ِإلَيُكمَِواِفَداًِ) :ُمفرد خطاب (اْلُمْؤِمنينَِأِميرِِِاْبنَِِيَاِِجْئُتكَِ) :عٍت بعيداً  فليس
 (َلُكمُِمَسلِّمٌَِِوقـَْلِبيِِإلَيُكمَِواِفَداًِ) :إليهم وصلتُ  فقد العباس إىل وصلت حُت ولكن العبَّاس إىل الباب إىل

 بيَنوُ  فرق ال أحتدَّث أنا قطعاً  العباس، ىو العبَّاس أَنَّوُ  ِإالَّ  وبَينَ ُهم بَيَنوُ  فرق ال ألنَّوُ  دلاذا؟ لك، ُمَسلِّمٌ  ليس
 ح ادلضمون نفس وىو ال ُمَحمَّديَّة، احلقيقة أمساء عن أحتدَّث ال ُمَحمَّديَّة، احلقيقة عن أحتدَّث ال وبَينَ ُهم
  (.أَْنتِبِنَـْفِسيِِارَْكب: )الش هداء سيِّد كلمة

َِوقـَْلِبي) :العبَّاس حضرة إىل ليس حضرِتم، إىل دخلت اآلن أنا (ِإلَيُكمَِواِفَداًِِاْلُمْؤِمنينَِأِميرِِِاْبنَِِيَاِِجْئُتكَِ
رَُِِوُىوِاهللَِيْحُكمَِحتَّى) َجع ... َجع (ُمَعدَّةَِلُكمَِوُنْصَرِتيِتَاِبعَِلُكمَِوأَنَاَِوتَاِبعَِلُكمُِمَسلِّمٌِ َِخيـْ

َِمعَِِاَلَِِمَعُكمَِفَمَعُكم) (:ِجْئُتكَ ) البداية ح اخلطاب بينما َمَعكَ  معكَ  لستُ  (َمَعُكمَِفَمَعُكمِالَحاِكِمين
ِقـََتلَِِالَكاِفرِين،ِِمنِوقـَتَـَلُكمَِخاَلَفُكمِوِبَمن) للجميع احلديث  (اْلُمْؤِمِنينِِمنَِوبِِإيَاِبُكمِِبُكمِِإنِّيَِعُدوُِّكم

تَـَلْتُكمِاُمَّةًِِاهلل ِالسَّاَلمُِ:َِوُقلِِْالَقَبرَِعلىِفاْنَكبِِّاْدُخلِثُمَِّ) الزيارة؟ آداب تقول ماذا (َواألَْلُسنِبِاألَْيِديِقـَ
 القرب على انكبَّ  العبَّاس، أخاطبُ  رجعتُ  اآلن ُمفَرد، إىل حتّول اخلطاب اآلن (الصَّاِلحِالَعْبدُِِأَيُـَّهاَِعَليكَِ

 إليهم، تقودين الَّيت ىي احلقيقيَّة ادلعنويّة العبَّاس بوابة البوابة فهذه البوابة أمَّا العبَّاس، ىو َّبا للعبَّاس القرب ىذا
 ىذه ح يومياً  حديثي أختم حُت الَقَمر، بوابةِ  ِمن البّوابة ىذه من ىو فالدخول إليهم الدخول أردمت إذا

 بيننا فيما حيول الَّذي الكربَ  يكشف أنْ  فهو ُوُجوىنا عن الكرب يكشف أنْ  العبَّاس إىل متوجِّهاً  احللقات
  .البّوابة ىذهِ  من الدخول وبُت
 ابن من بشيء جئُتكم ال اجلنان، مفاتيحِ  ح بيوِتكم ح موجود وىو زُلَمَّد، آلِ  عند الس لوك ِعلمُ  ىو ىذا

 من خترجوا ال منطُقهم، ىو ىذا زياراِتم، ىي ىذهِ  زُلَمَّد، آل حديثُ  ىو ىذا ،[َخَريب] ابن من وال عريبّ 
 ىو ادلعرفة طريق السلوك، طريق زُلَمَّد، آل منهجُ  ىو ىذا الصَّحيح، الس لوك طريق ح تكونوا الزَّىراء خيمةِ 
 !! فاطمة خيمة حتت نكون حينما يكون؟ مىت والتطه ر الّطهارة وطريقُ  الّطهارة طريقُ 

ينيَّةُ  ادلؤسَّسةُ  ا فاطمة خيمةِ  من أخرجتكم الدِّ  ىذه خارجَ  فاطمة تكون جديدة خيمةً  لكم وضعت ألهنَّ
 فهم فاطمة يذكروا أنْ  أرادوا وإذا فاطمة، دون من عقائدية خيمةً  لكم َصَنعتْ  اخليمة، وخارجَ  ادلنظومة،
 .الَقيِّمة ىي نعم الدِّين، على القيِّمةُ  وىي احلاشية ح فاطمة يذكرون

ابون، أنَّكم ويبدو عليها تكذبون إمَّا فاطمة تزورون حُت أنتم  أنتم حقيقة، وىذه الزِّيارات ح تكذبون كذَّ
ابون ابون، ضلنُ  حاِلكم، من حايل وأنا الزِّيارات، ح تكذبون كذَّ  حُت ألنَّكم األَِئمَّة، على نكذب ضلنُ  كذَّ
قْـَناكُِِِكنَّاِِإنَِِْنْسأَُلكِِِفَِإنَّا) :للزَّىراء تقولون  يعٍت وعلّي، َّبَُحمَّدٍ  بتصديقنا (َلُهماِبَِتْصِديِقَناِأَْلَحْقِتَناِِإالََِِّصدَّ

قنا لو  الَقيِّمُ  الَقيِّمة، ىو األعلى لؤو ادلس األعلى، لؤو ادلس دون من لتصديقنا ِقيمة فَل وعليّ  َّبَُحمَّدٍ  صدَّ
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  ...!!أنوفنا برغمِ  فاطمة ىو الدِّين ىذا على
 ادلعرفة ىذه ضوء وح العقيدة ىذه ضوء ح الزِّيارة ىذه تقرأون أنتم أسألكم وأنا الزِّيارة، ىذهِ  تقرأون فحينما

 عن تقولون ماذا! ال؟ أم مضحكة إنَّكم لكم أقول أنْ  يل حيق  ! ؟شيئاً  تفهموا أنْ  دون من تقرأون ىكذا أم
 ادلهزلة وىذه ادلسخرة وىذه ادلضحكة ىذه من اخلُروج !تقولون؟ ماذا أنتم ؟!ال أم مضحكة أنتم !أنفسكم؟

ينيَّةُ  ادلؤسَّسةُ  َجيعاً  لنا َصَنعتها ويل لكم َصَنعتها الَّيت  اإلخباريّة، الشَّيخّية، العرفانّية، األصولّية، َّبدارِسها الدِّ
 منهجِ  عميقِ  ومن فاطمة، تُريد كما فاطمة وَّبعرفةِ  فاطمة خيمةِ  حَتت بالكونِ  ىو ىذا كلّ  من اخلروجُ 

 أُوفَّق أنْ  احُلَسُت قُ بَّة حَتت يل الد عاء احُلَسُت زائري أسألُ  األجواء، ىذه ح ىو ىنا وحديثُنا والِعًتة، الكتابِ 
  .فاطمة معرفةِ  من نفحةً  احللقات ىذه ح األقلّ  على لكم أنقلَ  كي

 ... الَقَمر رَِعايةِ  ِح  يكونُ  ِلَمن َوَىنيئاً  ... الَقَمر رَِعايَة ِح  َوأَتْ رُُكُكم
 اإلًْخَسًِْج عَلَى ًَهُخَابِعٍِنَا هُشَاىِدٌِنَا ًًَُجٌُهِ ًُجٌُىِنَا عَيْ الىَسْبَ إوْشِف احلُسَني أَخٍِهَ ًَجْوِ عَيْ الىَسْبِ وَاشِفَ ٌَا

 ... احلُسَني أَخٍِهَ بِحَكِّ

 ... فَاطِوَت ٌَا لَبٍَّه0ِ لُلٌُبِىُن هِي لٌُلٌىا.. . فَاطِوَت ٌَا لَبٍَّه0ِ العُنٌاى ًَفسِ حتج ٌخجدَّد غَداً هُلخَمَاًا

  ... اهلل أَهاىِ يف ... جَوٍعاً الدُّعاء َسْألُىن
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ِ:وفيِالختام
الِبُــّدِمــنِالتنبيــوِالــىِأنّنــاِحاولنــاِنقــلِنصــويِالبرنــامبِكمــاِىــيِوىــذاِالمطبــوعِالِ
يخلــوِمــنِأخطــاءِوىفــواتِفمــنِأرادِالدقّــةِالكاملــةِعليــوِمراجعــةِتســجيلِالبرنــامبِ

ِبصورةِالفيديوِأوِاألوديوِعلىِموقعِزىرائيون.
 
 
ِ

ِمعِالتحيات
ِالـُمتابَعة
ِزىرائيون
ِىـ3417ِ
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