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 هـ1437 الثا� ج�دي 3 املوافق  م2016/3/13 االحد

الزال الحديث تحت نفس العنوان الّذي مّر يف الحلقات املتقّدمة (جولة استكشافيّة يف ساحة الثّقافة الّشيعيّة) وهذه الجولة  ✤

 .تشتمل عىل وقفات

 ):(وهي األخ�ة 5الوقفة  ■

 الّساحة الثّقافيّة الّشيعيّة.يف هذه الوقفة أسلّط الّضوء عىل كيفيّة اخرتاق الفكر النّاصبي املُعادي للكتاب والعرتة، 

 يف ساحة الثّقافة الّشيعيّة هناك اخرتاق فكري لجهات عديدة: ✤

 .. وأثره يف الّساحة الّشيعية: االخرتاق الّشافعي 1االخرتاق  ●

ً يف الّساحة الّشيعيّة، فتأث�ه ما ب�  -وبحسب قناعتي  - %، مع العلم أّن 90 % إىل80أجد أّن فكر الّشافعي ترك أثراً واسعاً كب�ا

البقيّة الباقيّة من الفكر الّشيعي، قد أخذت من الجانب الّذي ال يريدنا أهل البيت أن نتمّسك به.. فهو يف األعّم األغلب مشابه 

 للفكر الّشافعي ومن جنسه.

ة الثّقافة الّشيعية، وبقي محبوساً أّما الفكر الخاص بأهل البيت عليهم الّسالم، فهو مل يُخلط بهذا الفكر الجديد الّذي دخل عىل ساح

 ومحجوزاً يف أقفاص من قذارات علم الّرجال.

(الجميع يعتقدون بأّن هذا الفكر املهيمن عىل ساحة الثّقافة الّشيعيّة هو فكر أهل البيت، وهذا هو الجهل املركب، فالحال  ✤

 افة الّشيعيّة).ليس كذلك.. فإّن الفكر الّشافعي هو الّذي يفرض سلطته عىل ساحة الثّق

 : هو (سيّد قطب) والفكر اإلخوا�2االخرتاق  ●

 هناك فارق ب� تأث� الفكر الّشافعي، وب� تأث� الفكر القطبي: ✤

 وهو أّن االتّجاه القطبي مميّز من قبل الجّو العام، وهناك رفض له من قبل الجّو العام.

لفكر القطبي ويُعارضونهم، ولكنّهم ال يلتفتون إىل أنّهم هم أيضاً غاطسون يف (فالغاطسون يف فكر الّشافعي، ُ�يّزون املتأثّرين با

 الفكر الّشافعي إىل آذانهم!)

 % وهذا التّأث� هو يف جميع حوزاتنا العلميّة يف العراق وإيران.50وتأث� الفكر القطبي يف ساحة الثّقافة الّشيعيّة يصل إىل 

 : هو االخرتاق الّصويف، وعنوانه األّول (ابن عريب).3االخرتاق  ●

 % ولكن ليس يف جميع الحوزات، وإّ�ا يف الحوزات العلميّة يف إيران.50وتأث�ه قد يصل إىل 

أّما تأث� ابن عريب يف الحوزة وأّما يف الحوزة النّجفيّة فالتّأث� األّول فيها هو للفكر الّشافعي، وأّما التّأث� الثّا� فهو الفكر القطبي.. 

 النّجفيّة فهو تأث� قليل جّداً ورمّبا ال يذكر.

 الّشافعي أثره يف الحوزة العلميّة يظهر بشكل واضح عىل مستوى العقائد، وعىل مستوى الفتوى (واالستنباط). ✤

فس، وأمثال هذه املطالب الّتي لها أهلها أما ابن عريب فأثره واضح يف الجو العرفا� الّشيعي، وفي� يرتبط بسلوك وتهذيب النّ 

 ومريدوها يف الجّو الّشيعي.

 أّما سيّد قطب فتأث�ه واضح عىل املنابر الحسينيّة، وعىل الفضائيات، وعىل ألسنة املثّقف�، ويف الوسط األديب، ويف املؤّسسات الّتي

 ترفع شعار القرآن، ويف الجّو الّسيايس.

 يف أي مكان إّال وهو يرشب من الفكر القطبي والبرئ اإلخوا�.فلن تجد تنظيم سيايس شيعي 

% (يعني قطبيّون أكرث من سيّد قطب). ألّن هذه التّنظي�ت ارتبطت 200وهناك من التّنظي�ت الّسياسيّة الّشيعيّة ما هي قطبية 

 بشكل مبارش أو غ� مبارش مبراجع قطبيّون إىل النّخاغ.

 ق الفكر الّشافعي ساحة الثّقافة الّشيعية.وقفة موجزة تُبّ� كيف اخرت  ✤

الّشافعي يف مسلكِه ومنهجه يتميّز عن بقيّة املذاهب األخرى، فصوته صوت هادىء، ولحنه لحن ناعم، وطريقته �كن أن  ✤

 يتقبّلها اإلنسان، و�كن أن يُخدع بها.. ك� انخدع الّشيخ الطّويس، ورمّبا مل ينخدع وإّ�ا كان ذلك قدره.



فكر املخالف للّساحة الّشيعيّة، فمنذ أن بدأت الَغيبة الكربى بدأ مراجع الّشيعة مل يكن الّشيخ الطّويس هو الوحيد الّذي نقل ال ✤

ة هذا املوقف ر ولكّن الّرضر األكرب جاءنا من الّشيخ الطّويس.. ولخطو  ينقلون إلينا الفكر املخالف كابن الجنيد، وابن عقيل، وغ�ه�،

 سائل إىل الّشيخ املفيد؛ ليُنبّه عىل هذه الحقيقة.فإّن اإلمام الحّجة كرس قانون الَغيبة الكربى، وأرسل الّر 

رسائل وصلت إىل الّشيخ املفيد من إمام زماننا صلوات الله عليه، والرّسالة الثّالثة سمعنا عنها ولكن مل نرى لها أثراً، فقد  3هناك  ✤

خطورتها، فلرمّبا اإلمام قد فّصل فيها األمر بشكٍل  ُعلسْت مع الّذي ُعلس يف املؤسسة الّدينية الّشيعية الرّسميّة، ولعّل الّسبب هو يف

 واضح، ال ك� أجَملَُه يف الرّسالت�.

يف (بحار األنوار:  وقفة عند الرّسالة األوىل الّتي وصلت إىل الّشيخ املفيد من إمام زماننا قبل ثالث سنوات ونصف من وفاته ✤

زب عنّا يشء من أخباركم، ومعرفتنا بالزّلل الّذي أصابكم، مذ جنح كث� منكم ). جاء فيها (..فإنّا يحيط علمنا بأنبائكم، وال يع53ج

 إىل ما كان الّسلف الّصالح عنه شاسعاً، ونبذوا العهد املأخوذ وراء ظهورهم كأنّهم ال يعلمون..)

ذا االنحراف عن منهج الكتاب هناك زلل يتحّدث عنه إمام زماننا يف الواقع الّشيعي. وهناك عهد أُخذ عىل الّشيعة وقد نبذوه، هو ه

 فالّصورة صورة شيعيّة، والقلُب شافعي!! والعرتة،

هذا هو حالنا ك� وصفه سيّد األوصياء عليه الّسالم ح� تحّدث عن أوصاف عل�ء الّضاللة (الّصورة صورة إنسان، والقلب قلب 

 حيوان)

 )53وقفة عند الرّسالة الثّانيّة من إمام زماننا للّشيخ املفيد (بحار األنوار: ج ✤

هم، (ولو أّن أشياعنا وفّقهم الله لطاعته، عىل اجت�ع ِمن القلوب يف الوفاء بالعهد عليهم، لَ� تأّخر عنهم اليُمن بلقائنا، ولتعّجلت ل

الت� أّن الرّسالة الثّالثة كانت رصيحة جّداً ورشحت كّل يشء، ولذلك ُعلسْت، لهذا فالّذي يبدو ِمن هات� الرّس الّسعادة مبشاهدتنا..)

 الّسبب (ألّن القضيّة خط�ة جّداً)

 وبقيت الرّسالت� ألّن املعنى ذُكر فيه� بشكل ُمجَمل، وبحاجة إىل تدبّر وفهم.

ام، بعد انتهاء عرص الغيبة الّصغرى، وابتداء عرص الَغيبة الفتنة جاءت ِمن جهة أّن الّشيعة يُحاولون أن يت�زجوا مع الوضع الع ✤

فقد كان هناك نزوع عند عل�ء الّشيعة يف التّ�زج واالمتزاج مع مخالفي أهل البيت (والحديث عن االمتزاج العلمي والفكري  الكُربى،

 والثّقايف)

ذين يُريدون أن يت�زجوا مع الفكر املُخالف (أمثال الّشيخ وقفة عند الّسبب الّذي جعل الّشافعي ُمحبّباً عند عل�ء الّشيعة الّ  ✤

وهي من ساللة إمامنا  -وقضيّة قديم الّشافعي وجديد الّشافعي الّتي نشأت بسبب تأثّر الّشافعي بفكر الّسيدة نفيسة  الطّويس)،

التّغي� يف منهجه فقط ح� تتلمذ عندها،  وإّ�ا صارت هناك ملسات من عليه الّسالم، ح� تتلمذ عندها، ولكنه مل يتغّ�..! -الحسن

 أّما نفس املنهج فهو عىل حاله (مخالف للكتاب والعرتة).

 مالحظة للُمشاهدين: هذا الربنامج لن يكون ذا فائدة إّال إذا تابع املُتلقي جميع حلقاته وبالتّفصيل. ✤

يرّد فيه عىل املخالف� ألنّهم يُشكلون عىل فكر أهل البيت  وقفة عند ما قاله الّشيخ الطّويس يف مقّدمة كتابه (املبسوط) الّذي ✤

والّشيخ الطّويس يردُّ عليهم بأنّنا �لك هذه التّفاريع، ولهذا كتب هذا الكتاب، ويقول أنّه فّرع فيه  عليهم الّسالم بأنّه قليل التّفاريع،

 فهو يف كتابه املبسوط يرشب من الفكر الّشافعي. يقول:والحال ليس كذلك،  -ك� هو يتصّور-التّفريعات وفقاً ملنهج أهل البيت 

أي يشتمل عىل التّفريعات -(وكنت عىل قديم الوقت وحديثه، متشّوق النّفس إىل عمل كتاب يشتمل عىل ذلك تتوق نفيس إليه 

ة هذه الطّائفة فيه، وترك فيقطعني عن ذلك القواطع ويُشغلني الّشواغل، وتُضِعف نيّتي أيضاً فيه قلّة رغب -عىل طريقة املخالف�

اد لهم عنايتهم به، ألنّهم ألفوا األخبار وما رووه ِمن رصيح األلفاظ، حتّى أّن مسألًة لو ُغّ� لفظها وُعّرب عن معناها بغ� الّلفظ املعت

 لعجبوا منها، وقَُرص فهمهم عنها..)

 عناها بغ� الّلفظ املعتاد لهم لعجبوا منها، وقَُرص فهمهم عنها..)يقول الشيخ الطّويس: (حتّى أّن مسألًة لو ُغّ� لفظها وُعّرب عن م ✤

مل يقرص فهم الّشيعة عنها، ولكنّكم تُغّ�ون تعاب� أهل البيت بألفاظ أقل بالغة، وأقّل وضوح، وأضعف بيان من بيان أهل  ونقول له:

 ، أّما حين� يقرؤون الرّسالة العمليّة ال يفهمون منها شيئاً!!البيت وبالغتهم. فالنّاس حين� تقرأ كتاب الكايف الّرشيف تفهمه بالُجملة



وهو منصب علمي يُعطى لرئيس العل�ء يف -الحكومة العبّاسية أجلست الّشيخ الطّويس عىل (كريس الكالم) الّشافعي الحنفي  ✤

 ذا املجلس هم من الّشافعيّة األحناف..!ومكان هذا الكريس هو يف األمكنة الّتي يُسيطر عليها املخالفون، والُحّضار يف ه -بغداد

 ف�ذا يُريد أن يقول الّشيخ الطّويس عىل (كريس الكالم) هذا، وفكره باألساس ُمشبع بالفكر الّشافعي؟!

قطعاً سيُجامل الحّضار، وسينقل لهم الفكر املخالف، هذا من جهة.. ومن جهة أخرى هو يُريد املحافظة عىل هذا الكريس حتّى لو 

فالّشيطان يستطيع أن يقنعه بهذه الفكرة وغ�ها.. وكذلك يريد إثبات اطّالعه عىل   -ّجة أّن هذا الكريس فيه رفعة للّشيعةكان بح

 فكر املخالف� فيسهب كث�اً.

ّشافعيّة من أبرز كتب الّشيخ الطّويس الّذي تتحّدث عن تأثره الكب� بالفكر الّشافعي، هو تفس� التّبيان، واملخالفون خصوصاً ال ✤

 يهتّمون بهذا التّفس� دون بقيّة كتبه. وهو آخر ما كتب من كتبه..

وقد مرّت علينا يف الحلقات الّسابقة يعض الّشواهد كيف أّن الّشيخ الطّويس يُيسء بكالمه إىل أهل البيت يف هذا التّفس� املعاند 

 ها علينا الّشيخ الطّويس إىل يومنا هذا خصوصاً يف الوسط الحوزوي)لفكر أهل البيت عليهم الّسالم. (فطاّمة الفكر الّشافعي فتح أبواب

 مثال عىل وجود تفاريع عىل الّذوق الّشافعي، والّذوق الحنفي عند فقهائنا ومراجعنا: ✤

لزّواج يف سياق الحديث عن ا 12) جاء يف املسألة 3ما جاء يف الرسالة العملية للّسيد أيب الحسن األصفها� (وسيلة النّجاة: ج ●

 بالّصغ�ة، يقول: ( وأّما سائر االستمتاعات كالّلمس بشهوة، والّضم والتّفخيذ، فال بأس بها حتّى يف الرّضيعة..)!!!

وهذه مهزلة كربى وليست فتوى، وكالم بهيمي حيوا� ألبعد الحدود.. فهل تتصّور إنساناً يحرتم نفسه، و�تلك ذوقاً ُ�ارس هذه 

 األمور مع رضيعة؟!!!

 لّسيد الكلبيكا� مل يعلّق عىل هذه الفتوى، فهو ال يعارضها.. وكذلك الّسيد الخميني تبّنى هذه الفتوى يف رسالته (وسيلة النّجاة).وا

 فهل هذا ذوق أهل البيت..؟ (هذه هي تفريعات الّشافعي وذوق أيب حنيفة)

اعرتاض الّسيد مصطفى الخميني عىل أبيه وكذلك اعرتاض تالمذة الّسيد الخميني عىل هذه الفتوى واملهزلة (البهيميّة) يف تحرير  ✤

 الوسيلة. (وقفة عند تعليقة الّشيخ يوسف صانعي يف اعرتاضه ورفضه لهذه املهزلة البهيّميّة).

 أهل البيت وتشويه لفقه محّمد وآل محّمد.. وأنا أقسم بهذا القرآن هذه الفتوى املهزلة بخصوص (الرّضيعة) هي افرتاء عىل ✤ 

أّن نفس هؤالء املراجع ال يعملون بهذه الفتوى (فهي ليست من ذوقهم، ولكّن الطّامة الكربى هو هذا التّفريع وفقاً للمنهج املخالف 

بط األحكام، ويف ضوءها تتم عمليّة التّفريعات للمسائل ألهل البيت، ح� صارت القواعد األصوليّة قرآناً مقّدساً وعىل أساسها تستن

 الفقهيّة، فحينئٍذ ينتج هذا النّاتج الّذي سببه األكرب هو الجهل املركّب)

ظاهرة رأيتها كراراً ومراراً، ح� يجلس العل�ء جلسة عاديّة وّدية يتحّدثون حديثاً جميالً عن أهل البيت، ولكن ما إن يلبس  ✤

عىل حديث أهل البيت  باللجة العراقية) –(طنطل  أحدهم الع�مة ويصعد املنرب، أو �سك قل�ً لكتابة كتاب، حتّى يتحوّل إىل غول

 ة وكب�ة).(فيُشكل عىل كّل صغ� 

للّشيخ بش� النّجفي ، وهو يلقي محارضة يف مركز الّدراسات التّخصّصية يف اإلمام املهدي عليه الّسالم، وهو يتحّدث فيديو عرض  ✤

، ثم آخر لكلمة قص�ة تقد�يّة ألحد املشايخ املرشف� عىل هذا املركزفيديو عن إمام زماننا وعن والدته، ويسبق هذا الفيديو مقطع 

 قّدم الّشيخ بش� النّجفي.ي

الّشيخ بش� النّجفي يف حديثه يف الفيديو يستشكل عىل تفريعات الّشافعي وأيب حنيفة، يف ح� أنّه يف نفس حديثه يُفّرع بنفس  ✤

وأصل  سيلة.طريقة أيب حنيفة والّشافعي وهو غ� ُملتف إىل ذلك.. وهو نفس األمر الّذي مّر علينا يف وسيلة النّجاة، ويف تحرير الو 

 هذا كلّه من جاء الّشيخ الطّويس.

ارجعوا إىل محارضة الّشيخ بش� النّجفي (كاملة) وهي موجودة عىل الّشبكة العنكبوتيّة، واخرجوا بنتيجة (ماذا قّدم لنا الّشيخ  ✤

 ألجوبة األكرث بؤساً منها.بش� النّجفي يف فناء إمام زماننا، ومعرفة إمام زماننا).. ثُّم استمعوا إىل األسئلة البائسة، وا

الُعقدة الّتي يعا� منها الّشيعة: كيف نثبت صّحة عقيدتنا للمخالف�، وهذه العقيدة لن تثبُت، وهذا املرض لن يزول من ساحة  ✤

 ف�).الثّقافة الّشيعيّة.. وحديث الّشيخ بش� النّجفي يف الفيديو كان يف هذا الّسياق (كيف نثبت والدة إمام زماننا للمخال

 الّشيعة عقولها فارغة من معرفة أهل البيت، وفارغة من معرفة إمام زمانها، وشغلهم الّشاغل: كيف نقنع املخالف�!! ✤



حال الواقع الّشيعي يف مناسبات أهل البيت، يكون حديث الخطباء ُمنصبّاً عىل الطّواغيت الّذين عارصوا أهل البيت عليهم  ✤

وال يتحّدثون عن األمئة، وكأنَّ الحديث الّرشيف يقول (َمن مات ومل يعرف طاغوت إمام زمانه مات ميتة الّسالم، وظلموا أهل البيت، 

 جاهليّة) وليس (من مات ومل يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهليّة)!!

 ومعارفهم، وأرسارهم. لن تجدوا يف كل�ت عل�ئنا وكتبهم إّال حديث نادر جّداً عن مقامات أهل البيت عليهم الّسالم الغيبيّة، ✤

(وهذه املطالب قد تكون مهّمة يف  وأنّهم إذا أرادوا أن يتحّدثوا تحّدثوا عن إثبات إمامتهم، وذهبوا إىل بيان معايب خلفاء زمانهم.

 بعض األحيان، ولكنّها ليست األهم)

 الثّقافة الشيعيّة ابتليت ببالءين: ✤

 .األّول: أنّها رشبت من آبار املخالف� ●

 الثّا�: برغم أنّه هذه الثقافة مخالفة ألهل البيت، فإنّه مع ذلك يتم الّرتكيز عىل الجانب البعيد يف هذه الثّقافة املخالفة. ●

وقفة عند كتاب (الّشعائر الحسينية ومراسيم العزاء) يف ضوء فتاوى املرجع الّديني الّشيخ بش� النّجفي، وسؤال طُرح عىل  ✤

 بخصوص هذه األبيات املعروفة:الّشيخ بش� النّجفي 

 فإْن نَهزِم فهزّامون قْدماً ** وإْن نُهزَم فغ�ُ مهزّمينا

لإلمام واعتقاد الّسائل يف سؤاله أنّها كل�ت اإلمام الُحس� عليه الّسالم، وجواب الّشيخ النّجفي الّذي يعتقد فيه أيضاً أّن هذه األبيات 

 ت هي لفروة بن مسيك املراديالحس� عليه الّسالم، يف ح� أّن األبيا

لو كان الّشيخ النّجفي استمع إىل مقتل الّشيخ عبد الزّهراء الكعبي بدقّة، أو قرأ املقتل املطبوع الّذي يقرؤه الّشيخ الكعبي، أو  ✤

يات ليست لإلمام رجع إىل مقتل الّلهوف البن طاووس، أو مقتل املقرّم، أو رجع لكتب التّأريخ، أو كتب الّشعر، لعرف أّن هذه األب

 الحس� عليه الّسالم.

 وإّ�ا هو ِشعر يرضب مرضب األمثال، واألبيات لفروة بن مسيك املرادي ك� تقّدم

 . (وقفة موجزة تُبّ� كيف اخرتق فكر ابن عريب ساحة الثّقافة الّشيعية)اإلخرتاق الثّا�: ابن عريب ✤

 الّساحة الّشيعية ابتداءً من الّسيد حيدر اآلميل الّذي �كن أن نقول أنّه مؤسس ابن عريب ترك أثره املعنوي والرّوحي والعرفا� يف ✤

العرفان الّشيعي، وقد أخذه بكلّه بقّضه وقضيضه عن ابن عريب.. واملؤّسس الثّا� األكرب هو صدر املتألّه�، وهو أيضاً أخذ كّل يشء 

 عن ابن عريب.

الّشيعية هي مدرسة الّشيخ حس� قيل الهمدا�، وآثارها واضحة يف الحوزات العلميّة يف  املدرسة املتحكّمة يف الّساحة العرفانيّة ✤

 إيران، أّمـا يف حوزة النّجف فتأث�اتها محدودة

 وقفة عند قّصة نشوء املدرسة العرفانيّة املعارصة واملُتحكّمة اآلن واملُتسلّطة يف الواقع العرفا� الّشيعي يف رسالة (لّب الّلباب) ✤

 للّسيد محّمد حس� الطّهرا�.

نفس أقطاب املدرسة العرفانيّة املعارصة هم من املدرسة األصوليّة، وهم ح� يأتون إىل روايات أهل البيت عليهم الّسالم  ✤

 يناقشون يف أسانيدها، فل�ذا ال يناقشون يف سند قّصة نشوء مدرستهم العرفانية الّتي جاءت من طريق (نّساج مجهول)..؟!

املدرسة العرفانيّة أيّام الّشيخ حس� قيل الهمدا� كانت بدائيّة، كانت تركّز عىل العزلة، وعىل أذكار معيّنة، وعىل أربعينيات  ✤

 ومبرور األيّام وجدوا أنفسهم يحتاجون إىل جانب تنظ�ي فكري، فألقوا أنفسهم يف أحضان ابن عريب! وسبعينيّات،

لعداء ألهل البيت عليهم الّسالم، والوالء ألخبث أعداء أهل البيت عليهم الّسالم وهم أعداء كتب ابن عريب مشحونة بالنّصب وا ✤

 ف� مدح أحداً يف كتبه ك� مدح قتلة الزّهراء عليها الّسالم.، الزّهراء

 نظرة عىل بعض ما جاء يف كتاب (الرّوح املجرّد) للّسيد محّمد حس� الطّهرا� ✤

كتاب (الفتوحات اإلسالمية) البن عريب هو قرآن املدرسة العرفانيّة الّشيعيّة.. (وقفة عند ما يقوله الّسيد عيل القايض عن كتاب  ●

 الفتوحات املكيّة). جاء يف كالمه:



ً بدون املكّيّة فتوحاته كتاب تصنيف من اغهـ بعد فر  الّدين (أّن محيي ليبقى  الكعبة سطح عيل كتاباً، وضعه يراجع أن استظهارا

 وأمطارها، ومل مكّة رياح كرثة مع بالّرياح تتناثر أوراقه ، وملورقة تبتّل منه ، ملباقياً ك� كتبه ، فكانبعد ذلك ، ثّم أنزلهسنة هناك

 ...)!!!استنساخها إالّ بعد ذلكيف للناس يأذن

ح� يُواجه عرفاء الّشيعة بأّن كتاب الفتوحات البن عريب مشحون باإلساءات إىل أهل البيت وبأحاديث النّواصب، يقولون أّن  ✤

ثُّم هل التّحريف يشمل  فة؟!الكتاب ُحرّف.. فأين النّسخة غ� املحرّفة إذن..إذا كان الّسيد عيل القايض يقرأ من نفس النّسخة املحّر 

 الكتاب من أّوله إىل آخره؟ 

وقفة عند الّشيخ حس� الطّهرا� ودفاعه عن ابن عريب، ح� رّد عىل املحّدث النّوري بعد أّن نقل كالم البن عريب يقول فيه أّن  ✤

 الّشيعة يف املكاشفات تُرى خنازير!! ف�ّد الّشيخ الطّهرا�، ويقول:

ث  ، بين� �تلكاالفرتاس صفة �تلك ، ألّن الكلبأّن الخنزير أسوأ وأقبح الخنازير. ومعلوم اىل صورة نقله  يف ّالنوري (فغّ�ها املحدِّ

 الخنازير)!!! إيل الكالب ترجم أن نجد أحداً سبق ، وملالّشهوة وعبادة الغ�ة عدم الخنزير صفة

 م إىل تأكيد أّن هذه املدرسة نشأت نشأة شيطانيّة؟!أال يدعو هذا الكال 

ملاذا يقرأ العرفاء أشعار املولوي وأشعار حافظ، وشعر ابن الفارض، وال يقرؤون األدعية الّتي وردت عن أهل البيت..؟ وملاذا   ✤

 يقرؤون يوميّاً يف الفتوحات املكيّة، وال يقرؤون الكايف الّرشيف؟

 عندنا نوعان من التّوحيد:يف املؤّسسة الّدينيّة  ✤

 األّول: التّوحيد العرفا�، وقد أخذه العرفاء من ابن عريب، ●

اً من الثّا�: هو توحيد املؤّسسة الرّسميّة الحوزويّة الّذي يُّدرس يف علم الكالم، والّذي أُِخذ من األشاعرة واملعتزلة، وأضافوا له شيئ ●

 ة!!حديث أهل البيت، ومل تُضف الحقائق العميق

(الحمد والثناء  وقفة عند ما يقوله الّسيد مهدي بحر العلوم يف رسالته (تحفة امللوك يف الّس� والّسلوك) جاء يف أّول سطر منها: ✤

 % ، فهذه هي نظريّة وحدة الوجود واملوجود معاً..!100لع� الوجود) وهذا كالم ابن عريب 

 اتّجاهات: 4هناك يف الفلسفة والعرفان  ✤

 الوجود واملوجود.كرثة  ●

 وحدة الوجود وكرثة املوجود. ●

 وحدة الوجود واملوجود معاً. ●

 وحدة الوجود واملوجود يف ع� كرثته�. ●

وقفة عند ما يقوله الّسيد محّمد حس� الطّباطبايئ عن ابن عريب.. يقول (مل يستطع أحد يف اإلسالم أن يأيت بسطٍر كُمحي الّدين  ✤

 ابن عريب)!!!

يون الّذين يُشكلون عىل املدرسة العرفانيّة تأثّرها بفكر ابن عريب، هم ال يلتفتون إىل أنفسهم، بأنّهم هم غاطسون حتّى األصول ✤

 آذانهم يف فكر الّشافعي..!

وقفة عند ما يقوله الّشيخ مرتىض مطهّري عن ابن عريب، يقول: (هو أكرب عارف يف التّأريخ اإلسالمي حّقاً، فلم يصل ولن يصل  ✤

 أحد إىل مستواه ودرجته..)!!

ال �كن يف كّل عرص أن يفهم أرساره إّال  -وهو كتاب ضالل -ومن هنا شاع يف الوسط العرفا� أّن كتاب ابن عريب (فصوص الحكم) 

كتبه العرفانية، ثالثة أو أربعة!! (وهو كالم هراء فهو كتاب كبقيّة كتب الّصوفيّة). والّسيد الخميني هو مّمن تأثر به، ونقل عنه يف 

إىل وبقي عىل إجالله لهذا العارف الّصويف إىل آخر أيّام حياته، والرّسالة الّتي بعثها الّسيد إىل رئيس االتّحاد الّسوفيتي يدعوه فيها 

 دراسة كتب ابن عريب شاهد عىل ذلك.

ملعارف واألرسار بالعريب أو الفاريس نظ�ً أو نرثاً بالقياس ما يقوله الّشيخ عبدالله الجوادي اآلميل (وكّل ما ُصنَِّف أو أُلِّف بعدُه يف ا ✤

 إىل ما كتبه الّشيخ األكرب فهو يشبه النّدى الّذي يكتب يف البحر رق�ً...) أّي غلو هـذا..؟!!



ر عىل الفكر الّشافعي هو الفكر األخطر، فهو الفكر الّذي يسيطر عىل الحوزة، ويسيطر عىل حركة االجتهاد الّشيعيّة، يسيط ✤
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