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 1437ذى القعدة  2م ــ 2016/8/6السبت : 

الزال الحديث متواصالً يف أجواء (القسم األول ِمن الوسط الشيعي، وهو: املؤسسة الدينية الرسميّة) فاطمة الطاهرة املُطهّرة يف  ✤
أجواء عل�ئنا ومراجعنا! حيث الجناية الكربى التي جنتها املؤسسة الدينية الشيعية الرسمية بحّق الزهراء! وتتمثّل جر�ة املؤسسة 

ية الرسمية (بعل�ئها ومراجعها، وبالشيعة مّمن يُصّفقون لهم يف كّل ما يقولون) تتمثّل هذه الجر�ة الكربى بثالثة الدينية الشيع
 خطوط، أو ثالث مناهج:

تخفيف ظالمة بنت محّمد صلوات الله عليها، ومحاولة تقليل جر�ة أعدائها وقَتَلَتِها، وتحويل الجر�ة من جر�ة قتل إىل جر�ة  -1
 د فقط! وهذا هو الذي عليه أكرث مراجع الشيعة وأكرث عل�ئها! يُحوّلون الجر�ة من جر�ة قتل إىل تهديد فقط!تهدي

 من منظومة العقيدة الدينية.. وإن ذكروها ذكروها عىل الحاشية! بين� هي منت املتون وأصل األصول. -عليها السالم  -إخراجها  -2
 لنقائص (إساءة األدب).. وكّل هذا واضح يف كتب مراجعنا وعل�ئنا!اإلساءات التي نسبوها إليها، وا -3

] للسيّد الطباطبايئ وهو من رموز ونجوم املدرسة العرفانية.. وك� 3وصل الكالم يف حلقة يوم أمس إىل [تفس� امليزان : ج ✤
 تّجاهات الشيعية! تالحظون فالحديث ليس مقترصاً عىل اتّجاه شيعي بعينه، وإّ�ا يشمل جميع املدارس واال 

(بدأنا بالشيخ الصدوق الرمز األكرب للمدرسة اإلخبارية، مروراً بالشيخ املفيد، فالشيخ الطويس، فاملحّقق الحّيل، فصاحب الجواهر، 
مرتىض ومجموعة العل�ء الذين أرشت إليهم يف تفاصيل ما جاء مذكوراً يف كالم َمن تقّدم ِذكرهم ِمن عل�ئنا، والتعريج عىل الشيخ 

ايئ األنصاري.. وهكذا تسلسل الكالم حتّى وصلنا إىل امل�زا القّمي، ثُّم بعده الشيخ اإلحسايئ يف حلقة يوم أمس، مروراً بالسيّد الطباطب
 وما ذكره من انتقاص لبنت رسول الله صّىل الله عليه وآله يف تفس�ه امليزان.

يرفض أن تكون مريم سيّد نساء عاملها فقط، فيقول: أّن اآلية تدّل عىل أنّها  -ك� مّر يف حلقة يوم أمس  -السيّد الطباطبايئ  ✤
ع سيّدة نساء العامل�.. فيقول: (وأّما ما قيل: إنّها مصطفاة عىل نساء عامل عرصها فقط فإطالق اآلية يدفعه)! أّي أّن إطالق اآلية يدف

ه.. فهو الذي قال أّن مريم سيّدة نساء عاملها، وأّما الزهراء فهي سيّدة هذا القول! وهذا القول هو قول رسول الله صّىل الله عليه وآل
 نساء العامل� ِمن األّول� واآلخرين. ورّد السيّد الطباطبايئ لكالم رسول الله صّىل الله عليه وآله مصداق واضح للتفكيك ب� الكتاب

 )والعرتة (عىل املنهج الُعَمري الذي عليه أكرث عل�ئنا ومراجعنا!

 وقد أرشُت إىل أنّه ذكر أحاديث من كتب املخالف� تنتقص من مقام ومنزلة الصّديقة الكربى عليها السالم كهذا الحديث:  ●
(أخرج ابن أيب شيبة عن عبد الرحمن بن أيب ليىل قال: قال رسول الله "صىلَّ الله عليه وآله وسلّم": فاطمة سيّدة نساء العامل� بْعد 

وآسية امرأة فرعون، وخديجة ابنة خويلد) ُجعلت خديجة يف هذا الحديث ثالثة ألنّها أّم فاطمة ! وفاطمة يف آخر  مريم ابنة عمران،
 الركب!!

والغريب أّن السيّد الطباطبايئ حين� ينقل أحاديث املخالف� ال يُعلّق عليها بأّي تعليق! أّما حين� ينقل أحاديث أهل البيت  ●
 وُ�زّقها ّرش متزيق يف هذا التفس�!عليهم السالم فيُضّعفها 

تفس� امليزان من أّوله إىل آخره (كبوة بعد كبوة) ولكن هذا التفس� يف زماننا هو أفضل التفاس� يف نظر عل�ئنا ومراجعنا، ويف  ✤
 محّمد عليهم السالم!نظر الحوزات العلمية والخطباء والفضائيات! الجميع ينهلون منه، وهو تفس� منايف يف األعّم األغلب آلل 

انتقاص السيّد الطباطبايئ من مقام الصّديقة الكربى عليها السالم يف تفس�ه امليزان هو هراء من القول، وكالُم كُفر وزندقة بشكل  ✤
 استعجال...). واضح! (عل�ً أنّه ليس بالرضورة إذا قال قائل قوالً فيه كفر وزندقة فهو كافر وزنديق.. قد يكون غفلة، نسيان، اشتباه، 

أنا ال شأن يل بشخصية الطباطبايئ، وإّ�ا أتحّدث عن تفس� يُعّد هو األفضل ب� التفاس� الشيعية.. وأتحّدث عن منابع تكوين  ●
العقل الشيعي! (فهذه منابع لتكوين العقل الشيعي بشكل ُمختل! منابع لإلساءة لسيّدة نساء العامل� صلوات الله عليها! وِمن هنا 

 رجوها عليها السالم من ساحة الثقافة الشيعية)!أخ

الدين من دون فاطمة ال قيمة له أبداً! وأعني بهذه العبارة (أّن الدين من دون عقيدة سليمة وواضحة يف فاطمة عليها السالم،  ✤
رسمون صورة لفاطمة، فأّي ومن والء حقيقي وتسليم واتّباع وطاعة لها صلوات الله عليها ال معنى له!) فإذا كان املراجع هكذا ي

 دين عند هؤالء املراجع؟! هم بحاجة إلصالح دينهم وإصالح عقيدتهم بشكل صحيح!

 أنصحكم أّال تعتمدوا عىل [تفس� امليزان].. النه يقود إىل الضالل! فاالتّجاه الذي يس� فيه اتّجاه ضالل واضح ورصيح جّداً ! ✤

وليس فقط يف (موطن األفضليّة عىل النساء) وستأتينا صور أخرى من تلك اإلساءات! اآليات تفس� امليزان أساء إىل فاطمة كث�اً،  ✤
التي وردت عن أهل البيت عليهم السالم يف فضل فاطمة أغمض عن العديد منها ! بل رمّبا أغمض عن أهّم اآليات التي وردت يف 



و الحقيقة يف فاطمة! بل أغمض عنها وتركها !! واملراجع أيضاً هم حّق فاطمة عليها السالم، فلم يُرش إىل أّن هذه اآليات هي عىل نح
 عىل هذا املنهج.. وسآتيكم باألمثلة.. فكتب مراجعنا وعل�ئنا مشحونة باإلساءة إىل فاطمة وآل فاطمة األطهار!

 إلقاء نظرة عىل قواعد التفس� للقرآن عند السيّد الطباطبايئ) (✤

تحت عنوان: بحث آخر روايئ.. بعد أّن نقل السيّد الطباطبايئ بعض الروايات يف معنى الرصاط  ]1وقفة عند [تفس� امليزان :ج ■
خبار املستقيم أنّه أم� املؤمن� عليه السالم، أنّه اإلمام املعصوم.. علّق بعد ذلك فقال: (أقول: ويف هذه املعا� روايات أخر، وهذه األ 

اصطالٌح مأخوذ ِمن قول أمئة أهل البيت  -وكث�اً ما نستعمله يف هذا الكتاب -أّن الجري  من قبيل الجري، وعّد املصداق لآلية، واعلم
السالم عن هذه الرواية، ما يف القرآن آية إّال ولها  عليه السالم. ففي تفس� العيايش عن الفضيل بن يسار قال: سألت أبا جعفر عليه

ما يعنى بقوله ظهر وبطن ؟ قال ؟ ظهره تنزيله وبطنه تأويله، منه ما مىض  ظهر وبطن وما فيها حرف إّال وله حد، ولكّل حد مطلع
 ومنه ما مل يكن بعد، يجري ك� يجري الشمس والقمر، كلّ� جاء منه شئ وقع).

عل�ً أّن هذا املصطلح (الجري) مصطلح اصطعنه السيّد الطباطبايئ من عنده، أخذ ه من الروايات التي تقول أّن القرآن يجري  ●
مجرى الّليل والنهار، مجرى الشمس والقمر، بعد أن فهمها بشكل خاطئ (فهمها بالفهم الشافعي البدوي الساذج للنصوص، بعيداً 
عن منطق أهل البيت وقواعدهم يف التفس�)! فجاء إىل مئات من أحاديث أهل البيت ومنها الروايات التي أوردها يف معنى الرصاط 

لسالم، فقال عنها أنّها جاءت بلسان الجري، يعني أنّها مل تأِت يف سيّد األوصياء، وإّ�ا تُفّرس يف سيّد األوصياء املستقيم وأنّه عّيل عليه ا
 من باب املثال واملصداق، وتطبيق من التطبيقات! وليست حقيقة هي يف أم� املؤمن� عليه السالم!

راجعوا زيارات أم� املؤمن� ستجدون أّن الخطاب بالرصاط املستقيم وأقول: والله هذا كذب رصيح، وخالف واضح لزيارات األم�..  ●
بحسب روايات أهل البيت  -خطاب مبارش وحقيقي لسيّد األوصياء. (فالرصاط املستقيم عىل طول القرآن الكريم من أّوله إىل آخره 

فذلك املعنى معنًى ثانوي مجازي، استعاري  هو عّيل حقيقًة.. وإذا أُعطَي معنًى آخر للرصاط املستقيم (أي معنى من املعا�) -
 تشبيهي؛ ألّن املعنى الحقيقي للرصاط املستقيم (عّيل) فقط).

وهذا األمر يجري أيضاً يف الكث� من الروايات التي فُّرست يف حديث أهل البيت بالزهراء، وأغمَض عنها مراجعنا وعل�ؤنا..  ●
وسآتيكم بأمثلة كيف ظلموا الزهراء حين� يُفّرسون القرآن بالطريقة العمرية! وكيف أّن هذا التفس� يقضم اآليات القرآنية الخاّصة 

 م، يقضمها قض�ً.. وكذلك بقيّة املراجع والعل�ء يشرتكون يف هذه القضيّة!بفاطمة عليها السال 

 فمثل� ُرضبت الزهراء بالسوط الُعَمري، رضبها مراجعنا وعل�ؤنا أيضاً باملنهج الُعمري وهذا أكرثُ أملاً ! ●

فوالله إّن عل�ءنا ذبحوا الزهراء من الوريد  -ك� يقول سيّد األوصياء  -إذا كان السوط الُعَمري ترك يف عضد الزهراء كمثل الدملج  ●
 ات بهذه املنهجيّة الخاطئة التي تبعوا فيها أعداء أهل البيت عليهم السالم!إىل الوريد مرّات ومرّات ومّر 

التأويل هو الحقيقة، وليس ك� يُشاع يف الوسط الشيعي أّن التأويل هو املعنى الثانوي، فهذا املعنى جيئ به من املخالف� ؛ ألّن  ✤
 كلمة تأويل مأخوذة من (أّوَل) يعني املعنى األّول.

ول السيّد الطباطبايئ: (والروايات يف تطبيق اآليات القرآنية عليهم عليه السالم أو عىل أعدائهم أعني : روايات الجري، إىل أن يق ■
غرض كث�ة يف األبواب املختلفة، ورمّبا تبلغ املئ�، ونحن بعد هذا التنبيه العام نرتك إيراد أكرثها يف األبحاث الروائية لخروجها عن ال

ما تعلّق بها غرض يف البحث. فليُتذكر)! إذا أنَت أيّها الطباطبايئ مل تُورد أحاديث أهل البيت عليهم السالم يف تفس�  يف الكتاب، إّال 
القرآن، فب�ذا تُريد أن تُفّرس القرآن؟! قطعاً تريد تفس�ه بالّرتهات والسفاسف التي تأيت بها من جيبك ومن جيوب املراجع ومن 

) من تفس� امليزان بشأن مقام الصّديقة 3! ومن أوضح مصاديق هذه الرتهات ما قرأناه من (الجزء ترّهات ونجاسات املخالف�
 الكربى عليها السالم، وأّن مقامها دون مقام مريم بنظر السيّد الطباطبايئ!!

البيت عليهم السالم! وإّ�ا  قول السيّد الطباطبايئ (فليُتذكر) يعني عىل القارئ أن يتذكّر أّن هذا الكتاب لن يذكر أحاديث أهل ■
هكذا بحسب االختيارات!! ك� فعل يف قضيّة السيّدة مريم، ح� ذكر روايات املخالف� ومل يذكر روايات أهل البيت عليهم السالم 

ومريم سيّدة  التي تقول أّن فاطمة هي مريم الكربى، وهي سيّدة نساء أهل الجنّة من األّول� واآلخرين، وأنّها سيّدة نساء العامل�
ات نساء عاملها.. فهذه الروايات وردت عن النبي وعن األمئة ولكن السيّد الطباطبايئ مل يذكرها! وإّ�ا ذكر روايات املخالف�، وذكر رواي

 عن األمئة ولكنها يف مضمونها تتناسب مع حديث املخالف� !! (يعني بالضبط عكس ما يُريده أهل البيت عليهم السالم)!

] وهو آخر جزء يف 20آخر عىل املنهجية الضالة املنحرفة املوجودة يف تفس� امليزان، أنقله لكم من [تفس� امليزان :جمثال  ✤
التفس�، حتّى تعرفوا أّن هذه املنهجيّة الضالة موجودة عىل طول الخط! تحت عنوان : بحث روايئ.. يقول السيّد الطباطبايئ وهو 

ل البيت عليهم السالم، يقول: (وقد ورد هذا املعنى يف بعض الروايات عن موىس بن جعفر عن يعلّق عىل روايات أوردها عن أه
وآله وال يخلو ِمن يشء، ويف بعضها: أّن الت� والزيتون الحسن والحس�، والطور عّيل ـ  عليهالله آبائه عليهم السالم عن النبي صىل 

س ِمن التفس� يف يشء)!! عل�ً أّن هذا الكالم ال يقوله السيّد الطباطبايئ فقط.. وإّ�ا هي وآله، ولي عليه اللهوالبلد األم� النبي صىل 
 منهجيّة أكرث عل�ء الشيعة وعل�ئها!! 



 القرآن قرآن أهل البيت عليهم السالم، وهم أعرف بقرآنهم صلوات الله عليهم. ●

عليهم السالم وقال عنها: ليست من التفس� يف يشء؛ ألنّه وضع قاعدة السيّد الطباطبايئ قال هذا الكالم ورّد أحاديث أهل البيت  ●
 من عنده (قاعدة تفس� الجري) وطبّقها هنا.. فالنتيجة أّن هذه الروايات ليست من التفس� يف يشء!

مالمح من  -ايئ (وقفة تعرض ماذا يقول كبار عل�ء ومراجع الشيعة عن تفس� امليزان؟) الوقفة عند كتاب [العالّمة الطباطب ✤
 س�ته الذاتية ومنهجه العلمي] للسيّد ك�ل الحيدري.

، والذي أورده السيّد الحيدري يف كتابه.. يقول الشيخ محّمد جواد مغنية وهو رأي الشيخ محّمد جواد مغنية يف تفس� امليزان ❂
د الطباطبايئ) فيقول: (أّن هذه املحاولة أصابْت يتحّدث عن هذه املحاولة (محاولة تفس� القرآن التي ظهرت يف كتاب امليزان للسيّ 

الهدف يف مرماها، وأّدْت الغرض املطلوب من وضعها عىل أفضل الوجود وأمّتها وأكملها)!! يعني يف نظره ال يوجد تفس� كهذا 
 التفس�!

مل تأخذ موقعها الطبيعي بعد  -امليزان  أي مبادرة تفس� -فيقول: (هذه املبادرة أّما رأي السيّد ك�ل الحيدري يف تفس� امليزان  ❂
 !!يف ساحة الفكر القرآ�، برغم احتفاء ثلّة من العل�ء بها، والتفافهم حولها)!! يعني أّن العل�ء، الشيعة إىل اآلن مل يعرفوا قدرها 

وهو من أبرز تالمذة  -زان الشيخ (مرتىض مطهّري) يف تفس� امليأيضاً يف نفس هذا الكتاب ينقل السيّد الحيدري مضمون رأي  ❂
 سنة حتّى نستطيع أن نستكشف أهميّة هذا التفس�!! 100وأنّه يقول: أّن هذا التفس� يحتاج إىل مرور  -السيّد الطباطبايئ 

وبلوغ  فيقول الشيخ املطهّري: (أّن ملؤلّفات السيّد الطباطبايئ مديات علميّة ومعرفية عميقة، بحيث تحتاج عمليّة تقّصيها واكتشافها
 عام عليها)!! 100مراميها مرور 

وأكرث كتبه يف  -وأنا أقول للشيخ مرتىض مطهّري: أّن السيّد الطباطبايئ خواّصه ينقلون عنه أنّه ندم عىل أنّه ألّف كث�اً يف الفلسفة  ■
الّلذان يحمل عليه� كث�اً يف كتابه  وح� سألوه عن أفضل التفاس� يف أيّام عمره أشار إىل تفس� القّمي والعيّايش (التفس�ان -ذلك 

 تفس� امليزان)!! ومرّت اإلشارة إىل ذلك يف الحلقات السابقة!

من جهات خاّصة ال يسع مجال استعراضها لكم  -امليزان  -أيضاً يقول الشيخ مرتىض مطهّري: (ُ�كنني اإلّدعاء أّن هذا التفس�  ■
 والسنّة منذ صدر اإلسالم حتّى اآلن)! هو أفضل تفس� كُتب ب� ب� الشيعة  -اآلن 

وأقول للشيخ املطهّري: والله لو يكن يف تفس� امليزان سوى هذه اإلساءة للزهراء صلوات الله عليها لكان أسوأ تفس� ب� السنّة  ■
 والشيعة.

الء إذا كانوا ينتقصون من سّود الله وجه كل عامل، ومرجع، وفقيه، وخطيب شيعي، وفضائية شيعية.. سّود الله وجوه كّل هؤ  ✤
 فاطمة يف الدنيا واآلخرة.

يف تفس� امليزان،  -وهو من تالمذة السيّد الطباطبايئ أيضاً ومن أعالم املدرسة العرفانية املعارصة  -رأي الشيخ جوادي آميل  ❂
 عرفة القرآنية)!!سنة عليه حتّى يأخذ موقعه الطبيعي يف حركة امل 200يقول: (تفس� الطباطبايئ بحاجة إىل مرور 

 الخالصة التي وصلنا إليها من [تفس� امليزان]:  ✤

 بحسب القرآن: مريم سيّدة نساء العامل�، وليست فاطمة! (وفقاً للمنهج العمري يف التفس�: بعزل القرآن عن العرتة).  ●

ً للروايات: جاءنا بحديث مكذوب عىل رسول الله وثبّته كذباً وافرتاًء عىل رسول الله، مضمون الحديث يقول: أّن فاطمة  ● وفقا
!! وطبّل عل�ؤنا ومراجعنا لهذا التفس� ومدحوه، وهو تفس� -بحسب القرآن وحسب األحاديث  -اً ليست سيّدة نساء العامل� طُّر 

 ينتقص من فاطمة عليها السالم! (ما الفارق ب� تفس� امليزان وب� تفس� سيّد قطب الذي ينتقص من عّيل عليه السالم)؟!

 السيّد الطباطبايئ وعند رموز املدرسة العرفانية من أين جاءت؟! وقفة تُبّ� جذور هذه الظالمة لفاطمة عليها السالم عند  ✤

.. تحت عنوان (الفصل السادس : يف املقامات) يقول: (وهذه كلّها مراتب ] البن عريب 7وقفة عند كتاب [الفتوحات املكيّة :ج ■
مل يكمل من النساء إّال مريم بنت عمران يكون فيها ك�ل العبد ونقصه، قال "صّىل الله عليه وسلّم": كُمل من الرجال كث�ون، و 

وآسية امرأة فرعون، وكل شخص ما عدا هؤالء ُمستعد بإنسانيّته لقبول ما يكون له به الك�ل)!! إذن جذور هذه الظالمة لفاطمة 
 يّة.من الفتوحات املك 8جاءتنا من هنا!! ففاطمة ال ذكر لها عند ابن عريب.. وهذا املضمون يرتّدد أيضاً يف الجزء 

 ]2يقول يف كتاب [القول املت� يف تشيّع الشيخ األكرب : جوقفة عند ما يقوله السيّد الطباطبايئ عن ابن عريب..  ✤
رأي السيّد الطباطبايئ يف ابن عريب، يقول: (مل يستطع  -الذي هو أقرب تالمذة السيّد الطباطبايئ  -حيث ينقل لنا الشيخ املطهّري 

 بسطر كُمحيي الدين)!! أحد يف اإلسالم أن يأيتَ 

ً عن ابن عريب أّن كُتبه تعرّضت للتحريف! وأقول: إذا كان كذلك فجيؤنا بكتبه غ� املحرّفة إذن! ثُّم إذا كان  ■ سيقولون دفاعا
ذا التحريف يف كتاب ابن عريب يف بعض املواطن فال بأس.. ولكن كتاب الفتوحات ناصبي من أّوله إىل آخره.. فهل من املعقول أّن ه



ت الكتاب ُحرّف ِمن أّوله إىل آخره؟! وإذا كان قد وقع فيه التحريف من أّوله إىل آخره فل�ذا تتبنّونه إذاً ؟! عل�ً أّن القضيّة ليس
متوقّفة عىل كتاب الفتوحات املكيّة.. بقيّة كتب ابن عريب هكذا أيضاً! فهذا الفكر األعوج عند السيّد الطباطبايئ من هنا أصوله 

تنبع!!وأعني بذلك أّن هذا الكتاب هو أحد مكّونات عقل السيّد الطباطبايئ.. عقله تكّون من هذه املقّدمات املوجودة يف  وجذوره
 كتاب ابن عريب!! واملعلومات التي ينالها اإلنسان يف حياته قِسٌم منها يذهب إىل منطقة الّالوعي عند اإلنسان. 

 أهم كتب ابن عريب كتابان:  ✤

تاب موجز مخترص صغ� وهو (فصوص الحكم)، ويُعد هذا الكتاب أهم منت من متون التصّوف السنّي، وهو املنت األّول األّول: ك ■
 من متون املدرسة العرفانية الشيعية، وبعبارة أخرى (فصوص الحكم قرآن املدرسة العرفانية الشيعية)! 

الثا�: هو كتاب (الفتوحات املكيّة) وهو كتاب موسوعي يف العرفان. هذان الكتابان ه� أهم كتب ابن عريب.. عل�ً أّن ابن عريب  ■
 عنده كتب كث�ة.. ومن كتبه األخرى املهّمة (تفس�ه للقرآن) وهذا التفس� يأيت يف األهميّة بعد هذين الكتاب�.. واملدرسة العرفانية

 تم كث�اً بهذين الكتاب� (الفصوص والفتوحات)!الشيعية ته

 قد يسأل سائل: ملاذا تهتم املدرسة العرفانية الشيعية بهذين الكتاب� من كتب ابن عريب؟!  ✤
وأجيب: ألنّه� أشّد نصباً وعداءً ملحّمد وآل محّمد من بقيّة كتبه! وقد وصلُت إىل ذلك من خالل اطّالعي عىل هذه الكتب وقراءتها 

عرفة مساوئها وما فيها ِمن نصب وعداء ملحّمد وآل محّمد.. فلم أجد فيها غ� ميزة العداء والنصب ألهل البيت عليهم السالم، وم
 هذا ما أراه .. وأّما النوايا فال شأن يل بها.

تقول: أنّه مل يستطع أحد يف  أنا أسأل السيّد الطباطبايئ، وأقول له: بغّض النظر اآلن عّ� قيل عن فاطمة صلوات الله عليها، أنت ✤
) من الفتوحات املكيّة ح� يقول ابن عريب وهو 3اإلسالم أن يأيت بسطر واحد كُمحيي الدين.. إذاً ماذا تقول في� جاء يف (الجزء 

ظاهر الحكم يُعّدد لنا شخصيات جمعت الخالفة الظاهرة (الحكم يف الدنيا) والخالفة الباطنة (العصمة)؟! يقول : (ومنهم َمن يكون 
ويحوز الخالفة الظاهرة، ك� حاز الخالفة الباطنة ِمن جهة املقام كأيب بكر، وعمر، وعث�ن، وعيل، والحسن، ومعاوية بن يزيد، وعمر 
بن عبد العزيز، واملتوكل! ومنهم من له الخالفة الباطنة خاصة وال حكم له يف الظاهر، كأحمد بن هارون الرشيد السبتي، وكأيب يزيد 

 بسطامي...) بغّض النظر عن األس�ء التي ذكرها، فهل هذا األخ� املأبون (املتوكّل) نال العصمة أيضاً؟!ال

أيضاً يقول ابن عريب وهو ينقل مكاشفة طويلة عريضة ينقلها عن ُمكاشف� من الشافعية يقول: (ولقد جرى لهذا مثل هذا مع  ✤
 يرون الشيعة بصورة الخنازير)! رجل� عاقل� من أهل القبلة من الشافعية، إنّهم

واألمر املضحك املُبيك أّن الشيخ الطهرا� ينتقد املحّدث النوري ألنّه يقول أّن ابن عريب يقول عن الشيعة يف عامل املكاشفة أنّهم  ✤
جرّد] عىل املحّدث يعرتض يف كتابه [الروح امل -الذي هو من تالمذة صاحب امليزان  -يظهرون بهيئة كالخنازير! فالعارف الطهرا� 

 النوري ويقول: ملاذا املحّدث النوري يفرتي ابن عريب أنّه يقول عن الشيعة أنّهم خنازير؟! 
 !! (هذه فيوضات املدرسة العرفانية).ابن عريب قال: الشيعة كالب وليسوا خنازير، وفارق ب� االثن� 

 يقول الشيخ املطهّري يف كتابه [رشح املنظومة] يقول:  ]2أيضاً يف كتاب [القول املت� يف تشيّع الشيخ األكرب : ج ✤
ين (فكّل َمن جاء يف العامل اإلسالمي بعد محيي الدين تأثّر به أساساً، فينبغي أن يُعّد محيي الدين أباً للعرفان اإلسالمي.. ومحيي الد

الدين الذي قد يُعّرب عنه (بابن العريب) هو أكرب عارف يف كباقي العباقرة، ال ُ�كن توصيفه إّال بأنّه أعجوبة)!! ثُّم يقول: (ومحيي 
التأريخ اإلسالمي حقاً، فلم يصل ولن يصل أحٌد إىل مستواه ودرجتِه، ومن هنا لّقبوه بالشيخ األكرب، وقد تكامل العرفان اإلسالمي منذ 

الدين فوصل إىل نهاية ك�له، وقد أورده يف مرحلة  ظهورِه قرناً بعد قرن وكان هذا التكامل تدريجياً، إّال أنّه قد قفز عىل يد محيي
حديثة مل يسبق لها نظ�... فكل العرفاء الّالحق� كانوا جالس� عىل مائدتِه فهو إضافة إىل تقد�ه للعرفان إىل مرحلة حديثة كان من 

 أعاجيب الدهر)!!!

 ان : هناك قضيّة مهّمة : نحن لدينا يف العصور املتأخرة مدرستان عرفانيّت ✤

 مدرسة نشأت يف النجف. ●

 ومدرسة نشأت يف إيران.  ●
 (وقفة تُبّ� الفارق ب� املدرست�، وكيف تعاملت كل مدرسة مع ابن عريب.. وإىل أي حّد تأثرت هاتان املدرستان بفكر ابن عريب)؟!

وإّ�ا مأخوذ من ابن عريب! فهم يبنون  الهيكل األسايس للمدرسة العرفانية الشيعية ليس مأخوذاً عن أهل البيت عليهم السالم، ✤
هيكلهم من ابن عريب، ويُعلّقون عىل هذا الهيكل ما يأخذونه من أهل البيت عليهم السالم. ونفس القضيّة موجودة يف املدرسة 

الم، وخصوصاً املنهج األصوليّة ! فهيكل املدرسة األصوليّة يف القواعد، املبا�، املناهج، مأخوذ من املخالف� ألهل البيت عليهم الس
الشافعي.. ويُعلّقون عليه ما يأتون به من أهل البيت عليهم السالم. وهذا الحال موجود يف األحزاب الشيعية واالتّجاهات الفكرية 

ألنّهم  السياسية (الهيكليّة أخذت من اإلخوان وسيّد قطب، ويُعلّقون عليها ما أُخذ من أهل البيت عليهم السالم)! احتاجوا للمخالف�



حين� جاؤوا للساحة الثقافية الشيعية وجدوا َمن سبقوهم من العل�ء السابق� قد فّرغوها من حديث أهل البيت عليهم السالم.. 
بسبب ما جاؤوا به من قواعد النواصب. (قواعد علم الرجال وعلم الدراية قواعد التفس� علم الكالم علم األصول) بهذه القواعد 

 البيت عليهم السالم. فلم يبَق إّال مجموعة من األحاديث السطحيّة يف باب العقائد، وأحاديث األحكام والفتاوى. دّمروا حديث أهل

أّما ما يرتبط باملعارف وما يرتبط بالتهذيب فقد أعرضوا عنه.. مع أّن أدعية أهل البيت عليهم السالم هي �وذج للكنوز املعرفية  ●
الشيعة أهملوها! فعرفاء الشيعة يجدون العمق يف أشعار حافظ، وأشعار مولوي، وأشعار ابن الفارض، والروحية العميقة، ولكن عل�ء 

 وأشعار الصوفيّة أكرث مّ� يجدونها يف أدعية أهل البيت وزياراتهم وأشعارهم الصوفية!

 وقفة عند ما يقوله ابن عريب يف كتابه [فصوص الحكم].. يقول:  ✤
  الله عليه وسلّم" وما نّص بخالفة عنه إىل أحد)!!! (ولهذا مات رسول الله "صّىل 

 سؤال أوجهه لعجائز الشيعة: هل تقبلن بهذا الكالم؟! هل غادر رسول الله الدنيا ومل يُوِص إىل أحد؟!  ●

 كبار عل�ئنا ومراجعنا يقولون: هذا الكتاب (وحي)! فهل هذا الوحي رح�� أم شيطا�؟ ●

 ] يقول: 2آميل والكالم من كتاب [القول املت� يف تشيّع الشيخ األكرب : جإىل أن يقول الشيخ جوادي  ■
إىل  (كان مصدر العباقرة العرفاء، وكل ما ُصنّف أو أُلّف بعد ابن عريب يف املعارف واألرسار بالعريب أو بالفاريس نظ�ً أو نرثاً بالقياس

 رق�ً)!!ما كتبه الشيخ األكرب فهو يُشبه الندى الذي يكتب يف البحر 

يقول:  -الذي هو إمام املدرسة العرفانية الشيعية بكّل أشكالها وطرائقها  -ويقول أيضاً الشيخ جوادي آميل عن صدر املتألّه�  ■
 (فلو كان هناك لكل�ت صدر املتأله� معاٍن سامية فالسبب يرجع إىل أنه ضيٌف للعرفان والعرفاء األجالء كمحيي الدين والقيرصي)!!!

 -إىل آخر حياته وهو �دح ابن عريب.. والرسالة التي وّجهها إىل رئيس االتّحاد السوفيتي آنذاك يف أيّام حكومته يّد الخميني الس ✤
أرسل رسالة ضمن وفد رسمي، وكان يرتأس الوفد الشيخ جوادي آميل، والتقى برئيس االتّحاد السوفيتي وأعطاه  -يف الث�نيات 

 هذه الرسالة أنّه يدعو رئيس االتّحاد السوفيتي إىل اإلسالم (والن�ذج التي ذكرها السيّد الخميني يف رسالته الرسالة.. وكان مّ� جاء يف
 لرئيس االتّحاد السوفيتي كان النموذج األّول فيها : ابن عريب)!!! 

 هذه الرسالة منشورة أيضاً يف كتاب ].. عل�ً أنّ 2[راجع رسالة السيّد الخميني يف كتاب [القول املت� يف تشيّع الشيخ األكرب : ج
[صحيفة النور] للسيّد الخميني وهو كتاب يجمع جميع خطابات ورسائل وبيانات السيّد الخميني. (قراءة سطور من هذه الرسالة). 

.. وهذا يكشف وهذه الرسالة كُتبت يف آخر حياة السيّد الخميني، ومل تكْن هناك رضورة من السيّد الخميني أن يُش� إىل ابن عريب
 عن أّن شخصية ابن عريب غائصة يف شخصيّة عرفاء الشيعة! كان األوىل بالسيّد الخميني أن يُش� إىل منهج الكتاب والعرتة فقط.

 -أنا هنا ال أريد أن أتحّدث عن ابن عريب.. فقد تحّدثت عن ابن عريب بشكل مفّصل يف برامج سابقة مثل [برنامج امللف املهدوي ✤
ملف التنزيل والتأويل (مجموعة حلقات العرفان الشيعي) وكذلك يف الحلقات األوىل من هذا الربنامج] الحديث هنا عن وبرنامج 

ظالمة فاطمة عند عل�ء الشيعة.. وحين� تحّدثت عن ابن عريب فذلك ألجل أن أبحث جذور هذه الظالمة وهذه الجر�ة لعل�ء 
 الشيعة يف حّق فاطمة.

 ابن عريب وعن املدرسة العرفانية وعن ظالمة فاطمة يف الوسط العرفا� يف حلقة يوم غد.بقية الحديث عن  ✤
 


