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 يا زهـــــــــــــراء

 ِبسِم اهلل الرَّْحَمن الرَّحيم

 
 
ى اهلل عليك سي

َّ
ل
َ
 ص

 
 ة اهللدي يا بقي

 إخوتي أخواتي أبنائي بناتي سَالمٌ عليكم مجيعاً .

 ملفُّ التنزيلِ والتأويل

 م8/4/2013 ( 11احللقة ) 

 

م متقد  ـ( هو العنوان الالرجال الشيعي علم)م متقد  ـماضية شرعُت يف عنواٍن جعلتُه رديفًا للعنوان الـيف احللقة ال
َم يف احللقة حتت هذا العنوان تقد   يل من حديثاجلزء األو   ،()علم العرفان الشيعيوالذي جاء بعدُه رديفًا 

 (علُم العرفان الشيعي)من هذا العنوان  القصدَ  ماضية عن أن  ـثُت يف احللقة الماضية وهي العاشرة ، حتد  ـال
ست يف أحضان بت ونشأت وتأس  موجودة يف زماننا هذا واليت ترت  ـة الة الشيعي  مدرسة العرفاني  ـحديثي عن ال

 ة ، وأن  العرفان حاجٌة إنساني   ئاً من هذه النقطة أن  بتد  ماضية مُ ـة ، وكاَن احلديُث يف احللقة المدرسة األصولي  ـال
ظاهرًة عند و لبعض وقد تكون واضحًة لًة عند اهذه احلاجة موجودة عند مجيع بين البشر قد تكون خام  

ماذج من الديانات ـة وإىل ذكر بعٍض من مالحمها وآثارها يف نإىل هذه القضي   قتُ ر ، وتطر  البعض اآلخَ 
ة ، ماوي  ـا سة حبسب اعتقادنا وإن كان أصحاهبا يعتقدون بأن  ماذج من الديانات البشري  ـاألخرى واخرتُت ن

ة ومرَّ الكالُم يف هذه األحناء  واألحناء ، اخلالصة اليت خلصُت إليها لديانة التاوي  مثل ا ،ةمثل الديانة اهلندوسي  
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 ة باعتبار أن   يف األجواء الديني  ة وهذه احلاجة لن جيد اإلنسان ترمجًة هلا إل  العرفان حاجٌة إنساني   من أن  
ة عتقادي   وتبين منظومتها اإلديانات هتتم  يف بعض ال ة يف جزٍء كبرٍي أو يف جزٍء صغرٍي على األقل  األجواء الديني  

ة وأصُل هذه ة وتنشأ يف األجواء الديني  ، فالعرفاُن حاجٌة إنساني  معنوي أيًَّا كانت هذه الديانة ـعلى اجلانب ال
ف مثاًل عند ليس احلديث عن التصو   (النزوع الصويف)مراد من هذه الكلمة ـ، وال احلاجة هو نزوٌع صويفي 

ان وحاجة يريد أن خيرج من عند اإلنس لمني ، النزوع الصويف هي رغبةٌ مسـف عند ال، التصو   مخالفنيـال
ر الدنيا يف عينه فرييد اخلروج من هذا القفص ومن  تصغُ اإلنساَن بسبٍب ويف ظرٍف معني   كما قلت أن  واقعه ،

ُس ما يتحس  ـ  يشرتك فيها البشر فلرب ةة ، وهذه القضي  إىل منطقٍة معنوي   ،ة إىل مساحٍة أوسعهذه القوقعة الدنيوي  
اهلندوسي أو البوذي أو أي ديانة أخرى ومن خالل معتقداته  ومن خالل تعاليم دينه  أنه حياول اخلروج من 

ه يبحث إن   ،باهتاراهتا وتقل  وعث امشاغلها ومشاكلها ومهومهـة بوللمعيشة اليومي   ةوي  ينقة للحياة الدعة الضي  القوق
ة ، عِّب  ما سرتاحة ضمائري  ، إةسرتاحة قلبي  ، إةة ، يسرتيح فيها اسرتاحة عقلي  عن منطقٍة معنوي  عن منطقٍة آمنة 

س شيئًا من اللذة أو من السعادة أو من ويتحس  ة شئت من هذه التعابري ، حيُث يسرتيح اسرتاحًة وجداني  
اخليال  فقط أو يف عامل  ة هي يفمعنوي  ـمنطقة الـال هل أن   ة ، وسؤالٌ معنوي  ـمنطقة الـالبهجة حنَي يعانق تلك ال

ة يف عامل احلقيقة ، حنُن إذا نظرنا إىل اإلنسان ، اإلنسان جسٌد وروح وما بينهما معنوي  ـمنطقة الـ؟ الاحلقيقة
مطامع ـحيُث الشهوات والرغبات وال ،هذا الوجود الرابط وهو النفس ،النفس ، الرباط بني اجلسد والروح

 وهي منطقة ،ـمنطقةا يف منطقة النفس يف هذه الباطن اإلنسان ، إن  واآلمال وسائر اخللجات اليت تدور يف 
ك اإلنسان ك الداخلي ، يتحر  ك اإلنسان التحر  منطقة يتحر  ـة ما بني اجلسد وما بني الروح ، يف هذه البرزخي  

ة بنواياه الصاحلة والفاسدة يف يرة واخلري  ، بطموحاته  الشر   طاته  بطموحاته  مخط  ـمشاعره  بأحاسيسه  بشهواته  بـب
 مستوى البشري ، حت  ـأعلى منها منطقة الروح هذا على الو ة بالنسبة للجسد منطقة فهي منطقٌة معنوي  ـهذه ال

ه حينما يقرتب اإلنسان البحر يف وسط البحر حيُث العمق ولكن   ،مطلبـلو أردنا أن نأخذ مثاًل لتوضيح ال
ماء قلياًل فال هي ببحٍر عميق ول ـة حينما يكون المنطقة الِّبزخي  ـة ، الإىل الساحل تكون هناك منطقٌة برزخي  

ماء القليل ، إذا ـذي المنطقة يف منطقة الشاطئ ـيدخل يف هذه الة ، من أراد أن خيرج من اليابسة هي بيابس
، قد حاط بعامٍل معنوي ـ، العامل الطبيعي كذلك مُ منطقة إىل مكاٍن أعمق ـأراد أن يتجاوزها سيتجاوز هذه ال
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ة عند اإلنسان ماورائي  ـحت القدرات المحدودة ، لكن لو تفت  ـة البصر ال اليت تبصر حباس  ل نراه هبذه األعنُي 
 .موجودة ، موجودة حولنا ، ةمعنوي  ـمنطقة الـه سيبصر هذه الفإن  

 الغيُب غيبان:

 غيُب اهلل وذلك الذي ل يستطيع اإلنسان أن حيوم حوله ل أن يصل إليه إل  ينتسُب إىل اهلل وهو هناك غيٌب 
 .بإجازٍة من صاحب الغيب

أن يتعامل ل والوسائط يستطيُع اإلنسان رت السبُ ، لو توف  ه يغيٌب عن أذهاننا وهناك غيٌب يُقال له غيب ألن  
 مع هذا الغيب.

قُلْ أُوحِيَ إِلّيَّ أَنَّهُ استَمَعَ نَفَرٌ }: مي ، إذا ذهبنا إىل سورة اجلنلكر مثال حنُن إذا ذهبنا إىل الكتاب اـعلى سبيل ال

؟ مسلمون حني استمعوا إىل القرآنـالمجموعة من اجلن هل رآها ـهذه ال فََقالُوا إنَّا سَمعنَا قُرآنًَا عَجَبَا{ مِنَ اجلِن  

نا إذا ؟ ألن  حدودةـمنة على مسافة معي  وهل كان استماعهم للقرآن كاستماع  البشر حبيث يلتقطون األصوات 
ة عرش ملكها البشر يف قضي  ـملُك قدرًة هائلة ل يـي سليمان سنرى عفريتًا من اجلن   النب  جلس  ـذهبنا إىل م

 غيببن برقيا ، آصف بن برقيا ينتمي إىل دائرة القاس بقدرة آصف ، لكن قدرة هذا العفريت ل تُ بلقيس
، ةة العادي  نا الطبيعي  بة عن مشاعرنا وحواس  يَّ غَ مُ ـ، وهي الو ينتمي إىل دائرة الغيب الثانية فه ، أما العفريتاإلهلي

ى اهلل عليه وآله ، ؟ ُمـَحمٌَّد صل   غيُب اهلل وخزانة هذا الغيب منٌة باهللمنطقٌة خاص   ،فهناك منطقتان للغيب
م ُمـَحمَّد أوسطهم هلُ بن احلسن ، أو  ة  أقول احلج  عليًَّا فإن   أقول ُخزانُة الغيب ُمـَحمٌَّد وحني أقول ُمـَحمٌَّد فإن  

}وَأَنَّهُ كَانَ رِجَاٌل ِمنَ : م ، يف نفس سورة اجلنى اهلل عليه وآله وسل  هم ُمـَحمَّد صل  ُمـَحمَّد آخرهم ُمـَحمَّد كل  

ميع ولكن هناك البعض ، هناك مساحات تغيب عن اجل هناك تواصل اإلِنْسِ يَعوذُونَ بِرجَالٍ مِنَ اجلِن{

فََقالُوا إنَّا سَمعَنا قُرآَناً  }ُقلْ أُوحِيَ إِلّيَّ أَنَّهُ استَمَعَ نَفَرٌ ِمنَ اجلِن   ل آية بعد البسملةيتواصل معها ، تالحظون أو  
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وَأَنَّهُ }وليس منطقة الغيب األوىل الغيب اإلهلي ، ونفس الشيء احلديث عن منطقة الغيب الثانية  {عَجَبَا

الناس وبني منطقة الغيب  بني بعض تواصلٌ  {فَزَادُوهُم رَهَقَا كَانَ رِجَالٌ مَِن اإلِنْسِ يَعوذُونَ بِرجَالٍ مِنَ اجِلن 

جزٌء  م اجلن  َـ حصورًة باجلن ، منطقة الغيب الثانية مفتوحة ، عالـخصوصًة أو مـ، ومنطقة الغيب ليست مالثانية

مسنا السماء ـل {}وأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاء:  يقولوناجلن   ،عن مقطٍع آخرث أيضًا السورة صغرٌي منها ، تتحد  

لرمحن حينما نقرأ يف سورة ما يأيت يف سورة اة ، مثلـمسموحمنطقة الـيعين وصلنا إىل مركز القرار ولكن يف ال

السََّماواتِ وَاألَرض فَانفُذُوا الَ تَنفُذُونَ إِلَّا بِسُلطَان يَا مَعشََر اجلِن  وَاإلِنْس إِن استَطَعتُم أَنْ تَنفُذُوا مِن أَقَطارِ }: الرمحن

فاق أخرى ولكن حنن آ هذه آلياتطاب هنا للجن واإلنس وإن كان لاخل * فبأي  آالءِ رَب كُمَا تُكَذِّبَان {

لسََّماواتِ وَاألَرض أَقَطارِ ا}يَا مَعشَرَ اجِلن  وَاإلِنْس إِن استَطَعتُم أَنْ تَنفُذُوا مِن  موضوعـبصدد هذا ال

هل  الَ تَنفُذُونَ إِلَّا بِسُلطَان * فبأي  آالءِ رَب كُمَا تُكَذِّبَان {}نة يف حدوٍد معي  جاٌل للنفوذ ـهناك م{فَانفُذُوا

كم ، وإن   ة يف منطقة الغيب اليت تغيُب عن احلواس  مشهود أم بآلئه الغيبي  ـة يف العامل الي  ماد  ـبان بآلئه  التكذ  

}وأَنَّا يقولون هنا  اجلن   {لَمَسْنَا السَّمَاءوأَنَّا }بأسباب ، هنا  على أن تنفذوا فيها ولكن بسلطان قادرون

تون للمأل م يتنص  ؟ إن  مسوا السماءـماذا لـ؟ لماذاـل {َفوجدنَاهَا مُِلئَت حَرَسَاً شَدِيدَاً وشُهُبَا لَمَسْنَا السََّماء

نَ يَجِد لَهُ شِهَابًَا وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مََقاعِدَ للسَّمع فََمن يَسْتَمِع اآل}الة الة والفع  للمالئكة  العم   ،للمالئكة ،األعلى

 عون الوصول إىل مراكز القرار يف السماوات حت  يطتكانوا يساجلان   الروايات موجودة عندنا بأن   {رَصَدَا

موجودة عندهم هذا الكالم هنا ـمكان ، القدرات ال ليس إىل كل   نةحدود معي  نعوا ، قطعًا إىل اخلامت فمُ  دَ ول  

ك يف منطقة وتتحر  حدودة ـعندهم قدرة يستطيعون أن يصلوا ولكن قدرة م{فَانفُذُوا اَل تَنفُذُونَ إِلَّا بِسُلطَان}

 مالئكة ول حت  ـاإلنسان ول المنطقة الغيب األوىل لن يستطيع ل اجلان ول غري اجلان ول  ،الغيب الثانية
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م ، يف نفس ى اهلل عليه وآله وسل   بإذٍن من اخلزانة من جامع األسرار من الفاتح اخلامت ُمـَحمَّد صل  األنبياء إل  

 منطقة األوىلـيف ال هذا هو الغيب {يب َفال يُظْهُِر عَلَى غَيبِهِعَالِمُ الغَ}: ةسورة اجلن اإلشارة إىل هذه القضي  

مالئكة ـه ل يغيُب عن اللكن  ا يغيُب عن   مستقبل غيبٌ ـ، الل مستقبَ ـة الليس قضي   ،الغيبالغيب اإلهلي ، ليس 
 عن البشر يف مقاطع منه وقد ل يغيُب حت   مالئكة حبسب مراتبهم وقد ل يغيب عن اجلن  ـ، ل يغيب عن ال

 منطقةـس اإلنسان الغيب يف اليتلم  مكن أن ُـ ما يـ  منطقة األوىل ، وإنـمستقبل ليس من الغيب يف الـال ألن  

  عَالِمُ الغَيب فَال يُظْهِرُ عَلَى َغيبِهِ}بالغيب اإلهلي  ،بغيب الغيوبى غيبًا لو ق يَس سم  وهو باحلقيقة ل يُ الثانية 

بعض الروايات أمري ى اهلل عليه وآله ، يف ل ُمـَحمٌَّد صل  األو   هو سولُ الر  { إِلَّا مَن ارتَضَى مِن َرسُول أحدا 

معىن ـال ،بن احلسنة احلج   ،عليي  ،ُمـَحمَّدٌ  مُرْتَضَى ِمنَ الرَّسُول {ـ}وَأَنَا المؤمنني صلوات اهلل عليه يقول: ـال

 مضامني،ـ، خالصة الكالم أنا ل أريد أن أطيَل احلديث ، القرآن مشحون هبذه المضمون واحدـال ،واحد
منطقة  ،منطقة األوىلـالغيب يف ال هيسم  معىن نُ ـُث عن غيٍب لتقريب المضامني اليت تتحد  ـمشحون هبذه ال

، حالة النزوع  ك فيهوقات أن تتحر  لمكن للمخـمنطقة الثانية وهو الذي يـيف ال وهناك غيبٌ  ،الغيب األوىل
يعيشها ضح التفسري للحالت اليت منطقة الغيب الثانية وهنا يت  مكن أن توصله إىل ـالصويف عند اإلنسان ي

ة ة ، هي أمور غيبي  ة أو بأموٍر غيبي  بوليٍة تكويني   ف األنبياءفون كما يتصر  م يتصر  رتاضني وكأن  مُ ـالكثرُي من ال
رت األسباب ، ويستطيع اجلان أن يصل إليها إذا توف   نيع اإلنساطاليت يستمنطقة ـة من الولكن غيبي  

 أن لكن بعد ؟ل وجودها هل يستطيع أن يراهالو ختي   هل كان اإلنسان يعرف بوجودها؟ وحت   ميكروباتـال
ستطاع ( إميكروسكوبـال)مجهر ـرت األسباب والوسائط وجاء الت وبعد أن توف  عَ ت وبعد أن اخرُت  فَ ش  اكتُ 

ما كل  هتا  تها ويف نقائها ويف قو  يف دق  ة مجهري  ـرت العدسات الما تطو  م يكن قد رآه وكل  ـاإلنسان أن يرى شيئًا ل
أيضاً ، هذا غيب ، لكن وسائل التواصل مع مل يكن رآها وهذا غيب  أشياءرت قدرة اإلنسان على رؤية تطو  

 هو هذا وإل   اً ًا أو بـُْعَدًا ما ورائي  ل يعطيها بـُْعَدًا ديني  ة ي  اإلنسان مع الوسائط املاد   يي الغيب منها ما هو ماد  
ة ماد  ـمرتاضون ، هناك غيٌب يف عامل الـيصل إليه الما هذا الغيب أعقد من الغيب الذي ـغيب أيضًا بل رب  

هذا العمل له صورة وهذه الصورة تبقى موجودة يف هذا معىن ، اإلنسان حينما يعمل ـم الـوهناك غيٌب يف عال
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ة موجات أشع  منه طاقة  ، واإلنسان يف وجوده  تصدرن يرى هذه الصورة ة عند اإلنسان أمكاني  العامل وهناك إ
وهناك من  ،ة تصدر من اإلنسانموجات حراري   ،ةة بيتا ، موجات كهرومغناطيسي  أشع   ،ة ألفاأشع   ،جاما

، عامل النفس وعامل ملك هذه القدرات ولكن باألسباب ـموجات من يـالناس من يستطيع التواصل مع هذه ال
ل يستطيع  ة الشعر ما يف قضي  مثل ،إنسان أن يتواصل مع هذه األشياء  لكن ل يستطيع كل  الروح عاملٌ وسيع 

د معه د وتولَ ، وهناك إنسان يُولَ ة معه د الشاعري  د وتولَ إنسان أن يكون شاعرًا ، هناك إنسان يولَ  كل  
وهناك ، إبداعُه يف جسده  ،د وقدرته يف جسده  ، هناك إنسان يولَ ملكات ـجذور هذه ال ،ةملكات الروحاني  ـال

مون أو ـانون الذين يرسد ول إبداع عنده ، هؤلء الفن  يف ذهنه  وعقله ، وهناك إنسان يُولَ د وإبداعُه إنسان يُولَ 
 طبيعة ، حت  هم وأصابعهم ختتلف فَّ  تركيبة أكُ حت   ،مون وقل ما شئتمخر  ـاطون أو الأو اخلط  اتون النح  

ملكون ـمن ل يـختتلف عن غريهم مة فيها خصوصي   ،نةرو فيها مُ  ،العضالت واألعصاب يف أيديهم ختتلف
القدرة على  ،ختتلف القدرة ، القدرة على الرتكيز ،هذه القدرة ، ونفس الشيء الذين إبداعهم يف أذهانم

يف  فايالتٍ  معلومات وتنظيمها على شكل  ـرصف ال معلومات ، القدرة علىـمعان والـجريد ، جتريد التال
رت له الظروف يستطيع ذا ما توف  ، إملكات ـل جذور هذه الد وهو حيم  من الناس من يولَ ، هناك و...الذهن 

ة وهي تنسجم مع طبيعة عامٍل موجود ة بشري  ة ، قضي  ة إنساني  ة قضي  ملكات ، إذًا القضي  ـنتفع من هذه الي أن
مسالك ـيف بعض أنواع الن اهلنود مثاًل رتاضنَي م  مُ ـ هذه حقائق أن جتد الة ، وإل  فيه هذه اخلصائص الغيبي  

ة ، هذه القضي  مستقبل ـوعلى معرفة أحداث الرين متلكون القدرة على معرفة أسرار اآلخَ ـة ية الروحي  الرياضي  
ون مثل م يعد  م غري قادرين على امتالك هذه القدرة وألن  شيٍء؟ ألن   ما يستغرهبا الناس ألي  ـليست غريبة إن  
ليست شيئًا فوق البشر ، إن استطعتم أن ة بينما هي شيئًا فوق البشر وخارج احلدود الطبيعي  هذه القابليات 

منطقة ـط هبا وتصل إىل هذه التتسل  ، هناك أسباب ، عندك القدرة اليت  بسلطان تنفذوا ل تنفذون إل  
ما م الفسيح ، مثلـالنوايا واألقوال موجودة يف هذا العال أعمال العباد وألن   مكن أن ترى ، ألن  ـة يمعنوي  ـال

معىن موجود يف الروايات، ـوهذا المعنوي أيضًا هو بناء ويبقى ـ، العمل الما تبين بيتاً، يبقى هذا البناء حين
د األوصياء ، حني سألوه يا أبا ذر وعن سي   يب ذر وكلمات أيب ذر عن النب  أمشهورة عن ـهذه الكلمة ال

اإلنسان يبين  ، قال ألن  حنب البقاء يف الدنيا  ،الذهاب إىل اآلخرة ل حنب   ،ةالدنيا ونكره اآلخر  ماذا حنب  ـل
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رنا الدنيا نا عم  بة ، فألن  ر  أن خيرج من قصٍر فيذهب إىل خَ  يف الدنيا ول يبين يف اآلخرة ، فمن ذا الذي حيب  
، عمُل ي وهناك بناء معنوي الذهاب إليها ، هنا بناء وهناك بناء ، هناك بناء ماد   بنا اآلخرة ل حنب  وخر  

ل يرى آثار ه يرى نفس عمله  وشرَّاً أيضًا يـَرَه ، اآليات واضحة أن   {مِثْقَاَل ذَرَّةٍ خَريَاً يَرَه}فَمَنْ يَعْمَل اإلنسان 

ة  ل توجد يف العربي   ،مل ، الذرة أصغر شيءوزن ، يعين أي ع ة ، مثقال يعينيعمل مثقال ذر   عمله ، فمن
 عليه السالم يف كلمة أف  ما يقول إمامنا الصادق ، مثل لستعملها القرآنت دَ ة ولو وج  ذر  الكلمة أصغر من 

طاعة الوالدين ة كلمة أصغر من أف  وأقل من ُأف  لذكرها القرآن يف قضي  يقول لو كان هناك يف لسان العرب  

ة يف ستعمالت اللفظي  اإلة ي  ضيف ق الصادقنها إمامنا يبي  الشيء هنا ، هذه قاعدة  نفس {لَهُمَا أُفٍّ}وَالَ تَقُلْ 

تعملها يف لغة العرب لسة لو كان هناك أصغر من هذه الوحدة القياسي   (ةذر  )، نفس الشيء هنا كلمة  القرآن

األعمال  ألن  ، اً كان أو خرياً يرى نفس العمل شر   {خَريَاً يَرَهمِثَْقالَ ذَرَّةٍ }فَمَنْ يَعْمَل القرآن ، مثقال يعين وزن 

 ما معىن مجال الروايات تبني   (يا مجيل السرت)ة السرت معىن يف قضي  ـ هذا الوحت  موجودة ، األعمال موجودة 
م العرش ، هناك منطقة ـيف عالفي صورتُه خيُ  ،مؤمنـيسرت الاهلل  أن   السرت اإلهلي، ما معىن ُحسن السرت اإلهلي،

فإذا ما دخل  ،آٍن يف اآلنات مؤمنني وتنطبع فيها مجيع أعماهلم يف كل  ـصور اليف عامل العرش تظهر فيها 
ُتسرَت هذه  ،، تشويش على هذه الشاشةاهلل سبحانه وتعاىل هذه الصورة يسرت  ،بشأنه حقبُ يَ مؤمن يف عمٍل ـال

( حني يَا مَن َأظهَرَ اجَلمِيل وَسَتَرَ القَبِيحتظهر الصورة اجلميلة )إىل جهٍة أخرى  ،ٍة أخرىحط  ـل إىل منتق  تَ الصورة 

مؤمن ـر صورة الم العرش يُظه  ـاهلل يف عال ألن  ؟ حلقيقة ، ما الـمراد أظَهَر اجلميلنون هذه اة يبي  ُيسأل األئم  
ستغفار وهذه منظومة ضخمة يف الرتابط مالئكة يف اإلـتستمر ال مالئكة حت  ـويسرت القبيحة عن الاجلميلة 

مطلب ، هي ـمعان لتوضيح الـالدخول يف هذه التفاصيل ، لكن مقصودي من إيراد هذه الوأنا ل أريد اآلن 
 .أمثلة

 ؟ الزبدة ما هي



 2( علم العرفان الشيعي ج 11لحلقة ) ا                                                 ملّف التنزيل والتأويل للشيخ الِغّزي           

 

- 8 - 
 

 أو من اليونان ، إذا أصلُه من اهلند أو أصله من الصنية ليس العرفان ة ، إذاً القضي  ًل العرفان حاجٌة إنساني  أو  
، عند حكماء اليونان ة ة ، هناك عرفان يف الفلسفة اليوناني  ه حاجة إنساني  العرفان عند اليونانيني فألن  وجدنا 

داخل اإلنسان حني تضيق به القوقعة  ة نزوٌع صويفٌ العرفان حاجٌة إنساني   ألن  إذا وجدنا العرفاَن عند اهلنود 
، يف بعض األحيان قد يُعِّب  عنه هو هذا النزوع الصويف من داخل القفص  حاولة انفالتٍ ـة ، مالدنيوي  

، مزاج البوهيمي وهو عدم اإللتزام باألعراف  وبالقيود وقل ما شئتـبال عنه اإلنسان بالشعر ، قد يعِّب  اإلنسان 
لى ، النزوع الصويف يف ىل األعاه إجت  ث عن النزوع الصويف يف اإلاحلدي ،ع يف هذه اجلهةنا ل نريد التوس  ولكن  

اإلنسان حني تضيق به القوقعة  م ، ألن  ـة هذا العالاد  مع ما ورائي  حت  د أو لإلاه إىل األعلى وذلك للتوح  جت  اإل
س هبا معان ل يتحس  ـم ، قطعًا هذه الـًة وراء هذا العالما ورائي   س بإحساسه  وبنزوعه  الصويف أن  ة يتلم  الدنيوي  
ليس  ة  الرياضة البدني  حت   ة ،ة اإلنساني  هلا جذور يف داخل البني   ألن  س هبا الناس من يتحس  هناك من  ،اجلميع

مجموعة من ـ لو من الطفولة ، تأيت مثاًل بمارس رياضة الكونغفو ، حت  ـة ألن مثاًل تستعد  األبدان مُ  كل  
صنعة  ة وهكذا يف كل  الرياضات القتالي  ن على هذه ستعداد للتمر  عندمها اإلما واحد أو اثنان ـ  رب األطفال

ابني ، ليس  الناس قص   الناس مهندسني ، ليس كل   احني ، ليس كل  اء جر  األطب   فن ، ليس كل   وهكذا يف كل  
ميلون إىل ـالناس ي يف حقل العلم ، وليس كل  ميلون إىل علم التأريخ ـالناس ي ادين ، وليس كل  الناس حد   كل  

وليس   ،ةيكتبون الرواية األدبي  األدباء  باء ، ليس كل  دَ  األُ و إىل حقل األدب ، وهكذا ، وحت  حقل السياسة أ
د معُه هذه النزعة ، هناك من ُتولَ فر للجميع وهذه النزعات أيضًا ل تتو   ،مارسون النقد األديبـاألدباء ي كل  

من هذه األجواء كالذي يقرأ الشعر كثرياً مكن أن يقرتب ـي ن وأحب  مر  ـب وتمكن لإلنسان إذا تدر  ـوهناك ي
شيئًا فشيئًا يستطيع أن ينظم الشعر  ،اءعر ويلقي الشعر ويتابع الشعر شوحيفظ الة ويعيش يف األجواء الشعري  

ى بشيخ الطريقة إذا  سم  ته وهذا نفس الشيء ، ما يُ ت معه شاعري  وولدَ  دَ ه ل يكون جبودة ذلك الذي ُول  ولكن  
ا األتباع هؤلء ة وأم  لديه َمَلكة منذ الولد الثانية فإن   منطقة الغيبيةـال ،ةمنطقة الغيبي  ـس القد تلم  كان فعاًل 

يف مقابل ف ، مصطلح العرفان هو ى التصو  سم  مخالفني يُ ـهكذا هي بداية العرفان ، وعند ال ،فاً عًا تكل  تصن  
نا ، والسبب أن   عرفانف عندنا ما عندنا تصو  ة ف ، حنُن يف الفكر الشيعي يف الثقافة الشيعي  مصطلح التصو  

ولعن  فة ويف ذم  متصو  ـف ويف لعن الالتصو   ة يف ذم  ف لورود رواياٍت كثريٍة عن األئم  ل نستعمل مصطلح التصو  
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 ورد يف بعض األخبار عن إمامنا اهلادي صلوات اهلل وسالمه حت   ،هون هبم ويسلكون مسالكهمالذين يتشبَّ 
بَّاً من أعانم فكما أعان يزيَد ومعاوية وأبا سفيان ، لذلك ـفة زائراً أو مُ متصو  ـمشى إىل هؤلء اله من عليه أن   ح 

الشيعي هذا  يف اجلو   دَ فول   ،معصومنيـف للروايات الواردة عن الًا من مصطلح التصو  حنُن ننفر عقائدي  
ستعمال النزوع الصويف ل باإل ،الصويف، مصطلح العرفان إشارة إىل ذلك النزوع مصطلح العرفان  ،مصطلحـال

يستعمله  ،ونستعمال موجود كمصطلح علمي يستعمله الغربي  هذا اإلما ـمخالفون وإن  ـالذي يستعمله ال
هذا  ،ه  النزوع اإلنسانم  س، هذا النزوع اإلنسان ، فلنُ مشارب ـختلف الـيستعمله الُكتَّاب من م ،مسلمونـال

متلك هذا ـون ، حنُن بشرٌ ة هو موجوٌد عندنا حنُن الشيعة ي  ماد  ـة الي  و ينالدالقوقعة النزوع اإلنسان للخروج من 
، هذا هو اجلوهر يه العرفان ما نسم  ـبة م يف أجواءنا الديني  ك هذا النزوع وُيرتجَ فيتحر  نون تدي  النزوع وحنن مُ 

 ،يعتزلون الناس ،على أنفسهماًل ينطوون ض األحيان ترى أشخاصًا مثمبدأ للعرفان ، الناس بعـواجلذر وال
يرون أُناساً  ،دائمًا الذكر على ألسنتهم ،صياٍم متواصليف  ،يرونم يف حالة سجوٍد طويل ،مارسون العبادةـي

ل جزءاً شك  هذه األوصاف قد تُ  ،بالعرفانيني ، ولكن العرفان ليس هو هذه األوصافونم من هذا النوع يسم  
ة؟ العبادة منطقة الغيبي  ـالسلوك فهو يستطيع التواصل مع هذه ال يسلك هذه الذي من العرفان ، من قال بأن  

مدوح وأفضل ـة شيء ماألئم  دة إىل تعاليم ستن  مُ ـة الوالرياضات الشرعي  مدوح ـمدوح واألذكار شيء مـشيء م
هنا تنشأ ة ، من مشقَّ ـة والثواب على قدر الالعبادات أمحزها ، من هنا يبدأ التأسيس للرياضات الروحي  

ُمـَحمَّد صلوات اهلل وسالمه عليهم  ُمـَحمٍَّد وآل   طًة بضوابط  نضب  أن تكون مُ  ة اليت لبد  الرياضات الروحاني  
يل  شيء ول شأنَ  احلديث عن كل  وأنا هنا ل أريد  ،مخالفني عندهم ما عندهمـة عند ال، الصوفي  أمجعني 
، هذه من مجلة بع طرائقهم ويأخذ اخلرقة منهم يت  ة و الصوفي  د هؤلء وهناك يف الشيعة من يقل   ،ةبالصوفي  

زلة ويف ج يف العُ يتدر   كأن يأخذ النَـَفس وبعد ذل ه يف البداية لبد  ة ، أن  موجودة عند الصوفي  ـالِّبوتوكولت ال
ما كذلك يدخل مع ـ  تفاصيل كثرية موجودة ، ولرب ،وإىل آخره   اتات والسبعيني  السلوك ويدخل يف األربعيني  

، أنا هنا ل ة من مجلة طقوسهم الرقص والتصفيق وتفاصيل كثرية الرقص والتصفيق ، بعض الصوفي   طقوس  
 يف البئر ويتلو وردُه أو يتدىل   ،يهمَ دَ يربطونُه من قَ  ، يف البئرىل  دَ تَ أريد الدخول يف هذه التفاصيل ، بعضهم يَـ 

، تفاصيل كثرية عند  مالئكة هكذا تقرأ القرآنـال يقولون بأن   ،يهذنَ ومن أُ يه  خيرج الدم من عينَ يتلوا القرآن حت  
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ة أو قدرٍة علمي  احلديث عن عنوان ، أنا لست هنا بصدد عرض  ،ة ، أنا ل أريد احلديث اآلن عنهمالصوفي  
ص أن أشخ   موضوع ، هديف واضح أنا أريدـموضوع أو بذاك الـالالٍع هبذا ط  ين على اين أريد أن أقول بأن  أن  

م عنه لذا اه هو الذي أتكل  جت  مه عليه ، ما أحتاجُه يف هذا اإلإمام زمان صلوات اهلل وسالالطريق إىل معرفة 
موجودة يف ـمجموعات الـمخالفني ول شأن يل به ، ول شأن يل أيضًا بالـف عند الاحلديث عن التصو   عُ أدَ 

هؤلء أصاًل ما  ،مخالفني هؤلء ل شأن يل هبمـاليت هي عند الة تقتفي الطرائق الصوفي  الواقع الشيعي واليت 
، كثريون بالقياس إىل الواقع الشيعي وبالقياس إىل الواقع  ع وهم كثريون للعلمإىل التشي   نتساهبمإهم بشيعة ، 

ث عن د  علم العرفان الشيعي( أحتمخالفني ، أنا جعلت العنوان )ـة العند الشيعة الذي تأثرَّ بصوفي  الصويف 
 يف والعرفان كما قلنا ،حتت عنوان العرفان ،ك حتت هذا العنوانمجموعة تتحر  ـجموعة من الشيعة ، هذه الـم

حاولة اخلروج من ـم ،مؤمنـكما تقول األحاديث الدنيا سجُن ال  ،أصله نزوع إنسان للخروج من هذه القوقعة
ة ة الشيعي  مدرسة العرفاني  ـال ،نموجودة اآلـة الالعرفاني  مدرسة ـعن ال هذا السجن ، وحديثي هنا بشكٍل خاص  

اً عندنا مدرستان ، مدرسة منتشرة اً ، حالي  ة ، حنُن حالي  مدرسة األصولي  ـ؟ نشأت يف أجواء الواليت نشأت أين
موجودة اآلن ، وهناك ـلي اهلمدان وهذه هي اليف الواقع الشيعي وهي مدرسة الشيخ حسني قُ  بشكٍل قوي  

، القاضي سعيد مدرسة ليست منتشرة انتشارًا واسعًا ـي ، وهذه الرسة تنتمي إىل القاضي سعيد القم  مد
الذي هو وللقاضي سلسلة من التالمذة وصلت إىل الشاه آبادي كاشان هو من تالمذة الفيض الي القم  

وإن  ي مدرسة القاضي سعيد القم  إىل  ،مدرسةـد اخلميين ينتمي فعاًل إىل هذه الوالسي  د اخلميين ستاذ السي  أُ 
د ولكن فعاًل السي  اهلمدان وهو شيخ جواد ملكي تِّبيزي  الشيخ حسني قليكان له أستاذ أيضًا من مدرسة 

مناسبة بني ـد اختالف كبري بالول يوجَ ي اً ينتمي إىل مدرسة القاضي سعيد القم  اً ومعنوي  اً وعرفاني  اخلميين فكري  
 ،اهات  جت  مذاق ويف اإلـة ويف الالعام  ولكن يف اخلطوط مكن أن توجد بعض الفوارق ـ، يمدرستني ـهاتني ال
، ن مدرسة الشيخ حسني قلي اهلمدانهناك عمق أكثر مي يكون يف مدرسة القاضي سعيد القم  قد  ،متقاربة

موجودة ـاآلن الة مدرسة العرفاني  ـنة ، المقارَ ـوأنا هنا ل أريد الاهات جت  قد يكون يف بعض النقاط يف بعض اإل
، لنرى مت نشأت هذه  اهلمدان يمدرسة اليت تنتمي إىل الشيخ حسني قلـمنتشرة هي الـيف الوسط الشيعي ال

إىل زمان رسول  متد  ـما تـ  ربمدرسة ـهذه ال ر أن  البعض يتصو   ، ألن  ا ب أقطاهب  تُ ن كُ وم  وكيف نشأت مدرسة ـال
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 إىل آلفٍ  متد  ـهذا الشيء ي بأن  رون هكذا حينما جيدون شيئًا موجوداً يتصو  ى اهلل عليه وآله ، الناس اهلل صل  
مدرسة ـهذه ال لنرى أن   ،حينما يتعايشون مع شيء طبيعة البشر هي هذه ،من السنني إىل مئاتٍ  ،من السنني

مدرسة ـه البدايات هذ ر تقديرًا أن  قدَّ بشكل دقيق غري معروفة ، لكن تُ مدرسة ـبدايات هذه المت نشأت ، 
 ( سنة، 190( يعين أقل من )  1250 ن )حسب م  إة؟ أنت مد  ـ، يعين كم الللهجرة  ( 1250سنة ) 

ها مرُ مدرسة عُ ـ، يعين هذه ال( سنة  184( يعين )  1434( وحنن اآلن )  1250حنسب من ) بالضبط إذا 
ة تبدأ من القص  ؟ مدرسةـال ، ما هي بداياُت هذهمدرسة حديثة وليست بعيدة   سنة ، يعينأقل من مئيَت 
قاموس الرجال الشيخ  فُ مؤل   ،علينا أحد األمساء ُتسرت أيضًا ، مرَّ  ، مدينة ُششرت أو يُقال هلا مدينة ُششرَت 

معروف صاحب ـالشيخ جعفر الششرتي ال ،التسرتي ، هو حفيد الشيخ جعفر الششرتي قيتد حمم  
يف احللقات السابقة هو صاحب قاموس الرجال الذي مرَّ ذكرُه د تقي التسرتي شيخ حمم   ،ةاحلسيني  اخلصائص 

، مدينة ُششرت يف ام حياته  مدينة إىل آخر أي  ـ كان يعيش يف هذه المن مدينة ُششرت من مدينة ُتسرت ، وحت  
ة ، د علي الششرتي ، من هنا بدأت القص  العلماء ، السي  أحُد رجال الدين ، أحُد هذه الفرتة كان فيها 

 ،ةة العرفاني  مدرسـهذه ال ألحد أقطاب (اللباب يف سرية وسلوك أويل األلباب لب  )ها عليكم من رسالة أسأقر 
د حسني د حمم  د حسني الطهران من تالمذة السي  د حمم  مة السي  اهلمدان ، العال   ليمدرسة الشيخ حسني قُ 

اد ، من هذه الطبقة ، د هاشم احلد  السي  من تالمذة أيضًا و ميزان ـمة صاحب المعروف بالعال  ـالطباطبائي ال
شهر رمضان  منت هذه الرسالة في ليلة الثامن تم  _ ف كما هو يذكر يف النهاية مؤل  ـالهذه الرسالة ألََّفها 

مة _ من تالمذة العال   د حسين الحسيني الطهرانيد محمّ للهجرة ، السيّ  1369 المبارك سنة
ه من الرموز ن  فإما نأيت على ذكره  يف طوايا احلديث ـ  ربالكربالئي  اداحلد  د هاشم ومن تالمذة السي   الطباطبائي

ة منتمية إىل الشيخ حسني قلي اهلمدان ، هذه القص  ـال ةة الشيعي  مدرسة العرفاني  ـيف ال مشهورةـوال معروفةـال
القصص هذا الكتاب )ا ولكن ينقلها صاحب اً بنفس ألفاظهاللباب موجودة نص   لب  مذكورة هنا يف رسالة ـال

 مة الطباطبائية عن العال  ينقل هذه القص  ( د حدرجرضا حمم  _ لطائف من حياة العلماء العارفني _ ة العرفاني  
يقول ( ويبدأ فيقول: قةواحلقي شرتي وطريق احلق  د الشُ وما بعدها حتت عنوان )السي   333 يف الصفحة

من الطهران ، نقرأ  احلسيين د حسنيد حمم  وهو أستاذ السي  ميزان ـ_ يقصد به صاحب ال مة الطباطبائيالعّل 
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ف الذي مجع مؤل  ـمدرسة ، ليس كهذا الـأقطاب هذه ال صاحب الرسالة هو أحد اللباب باعتبار أن   ُلب  
أكثر من  بلِ فق  د حسني الطهران _ د حمم  ماذا يقول السي   153 يف الصفحةقصصًا من هنا ومن هناك ، 

، هو يقول قبل أكثر من مئة سنة ، قلت للهجرة  1369 ت سنةم  ـهذه الرسالة ت _ أنا قلت مئة سنة
ة ، وهذه نقطة مهم  مصادر األخرى ـة ال يف بقي  مصدر فقط حت  ـوليس يف هذا ال ةد بالدق  حدَّ ُـ غري مالتأريخ 

عطينا صورة عن معطيات تُ ـهذه ال على َجَنب ألن  ع ة يعين توضَ اً مهم  ة جد  قضي  ة حينما ل نعرف البداية بالدق  
شتر كان يعيش في شُ   فقبل أكثر من مئة سنة_  اهه  ك باجت  ك فيه أو نتحر  مكان الذي نتحر  ـاجلهة أو عن ال

د علي ة ويُدعى السيّ م مرجعًا للناس في القضاء واألمور العامّ عاِلٌم جليل القدر وكان هذا العالِ 
د بابه رأى : لي معك حاجة ، عندما فتح السيّ وهو يقولام طرق بابُه شخص ، في أحد األيّ الششتري 

يف مدينة  ،مدينةـرأى هذا النساج يف ال ،مدينةـيعرفه من ال اجًا _رأى نسّ  نساج يعين حائك __ نس اجاً 
الذي حكمت به طبق دعوى الشهود كم الفلني الحُ  اج بأنّ ؟ فأجاب النسّ فقال له ماذا تريد ششرت _

وسندُه مدفون في المحل الفلني لك لطفٍل يتيم للملك الفلني غير صحيح وذلك المة فلن بملكيّ 
وسنُد ستانًا كما قرأتُه يف مصادر أخرى م لك كان بُ ـوال ستانٍ كان مدفونًا يف بُ أنا قرأته يف مصادر أخرى  _
د على اج دلَّ السي  وهذا النس  ق ستان ، يف عند شجرٍة مدفون يف صندو مدفونًا يف نفس البُ م لك كان ـال

د هنا هذا التفصيل غري موجود ، السي  جرة ومدفون عند جذور الشجرة ، كما قرأته يف مصادر أخرى الش
من علماء  ه عالـمٌ ٌد فاضل وألن  ه سي  ه حاكم رمسي ألن  علي الششرتي كان يقضي بني الناس ل بعنوان أن  

 ذُ نف  م تُ كَ يتقاضون عنده وإذا حَ  ،يثقون برجاحة عقله  وبعدالته وهو من أهل املنطقة ،الناس تثُق به ،الدين
ة وفقًا لدعوى الشهود ة الفالني  حكمك يف القضي   إن  د يقول للسي   (احلائك)اج ، هذا النس  ه كمَ حُ الناس 

نة على ، البي  نة نة قامت يكون احلكم وفقاً للبي  ة صحيح باعتبار إذا البي  فقهي   حكم غري صحيح ، هو من جهةٍ 
الحكم  فأجاب بأنّ  _ واقعي   ث عن حكمٍ اج يتحد  على من أنكر ، لكن هذا النس  عى واليمني د  من ا

لك الفلني غير للمُ  ،للِملك الفلني ة فلنالفلني الذي حكمت به طبق دعوى الشهود بملكيّ 
وسندُه مدفون في _ القراءتان صحيحتان ُملك وم لك صحيح وذلك الُملك أو الِملك لطفٍل يتيم _

عُت ق  جيبه آية اهلل الششتري أو  به ليس صحيحاً وليس هذا النهج نهجك ، فيُ  مت  المحل الفلني فما قُ 
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عم ن  لتساءو  د الششتري طويلً ر السيّ نصرف ، ففكّ ا اج الكلم هو ما قلتُه ثمّ ؟ فأجاب النسّ خطأفي 
ن يكون هذا الرجل أو من هو ُعجمة يف التعبري وتسائل م   _ وتسائل عمَّن_ل وماذا قال يكون هذا الرج

 ةِ ملكيّ  سند   ن له أنّ يقوُم بالتحقيق ويتبيّ  وتسائل عم ن يكون هذا الرجل وماذا قال ثمّ  _هذا الرجل 
ُه شعوٌر بالخوف وقال ب  فانتاة فلن شهود زور الشهود على ملكيّ  وأنّ الطفل مدفون في ذلك المكان 

 وإن كان فيه شيءٌ  أنا أقرأ النصَّ  _ التي أصدرتها من هذا القبيلما كان الكثيُر من األحكام في نفسه ربّ 
من لسان أقطاب  ا أريد أن أقرأ النصَّ  أنا أحفظ احلكاية ، إن  من الطول وما أريد أن أروي احلكاية وإل  

التي أصدرتها من هذا القبيل  الكثيُر من األحكام ماربّ  فانتابُه شعوٌر بالخوف وقال في نفسه _رسة املد
اج الباب من جديد ويقول يطرق النسّ وفي الليلة التالية وفي نفس الوقت ضطراُب والخوف فأخذُه اإل

وتتابع أعمالك يف القضاء يعين الطريق وهو أن تكون يف ششرت  _ د ليس  الطريق ما تسير عليهله يا سيّ 
 _ة بنفس الكيفيّ ر هذه الواقعة كر  ت  وفي الليلة الثالثة ت   ليس  الطريق ما تسير عليه  بني الناس وهكذا _

ر هذه الواقعة بنفس تتكرّ وفي الليلة الثالثة  يقول هذه الكلمة ويذهب _اج يأيت يطرق الباب يعين النس  
الطريق ليس هذا ، د أنت ليَس يف املكان الصحيحيقول يا سي   ،د يفتح البابالسي   ،يطرق الباب_ ة الكيفيّ 

ر يف البقاء يف ششرت يعين ل تتأخ   ر _اج ال تتأخّ ويقول له النسّ _ هو الطريق الصحيح  فيه ريسالذي ت
جه إلى النجف األشرف اتّ  جمع األثاث وِبع البيت فورًا ثُمّ إ والبقاء يف هذا الوضع الذي أنت فيه _

وادي ِه _ د لتو  السيّ وادي السلم هناك ، فقام في ة أشهر كن بانتظاري وبعد ستّ وافعل ما أقولُه لك 
فقام مقِّبة الشيعة يف وادي السالم _  اآلن املقِّبة الشريفة يف وادي السالم ،احمليطة بالنجفالسالم املنطقة 

نجف وفي اللحظة األولى من دخولِه المدينة ال الى أ للسفرتهيّ  البيت وجمع األثاث ثمّ  ه وباعد لتو  السيّ 
ه خرج من بطن األرض ليقف أمامه نّ الشمس في وادي السلم وكأالشريفة يرى الرجل ذاته عند طلوع 

اج مة إلى المدينة عامًل بما يمليه عليه ذلك النسّ ويدخل العّل يختفي  يعطيه بعض التعليمات ثمّ و 
_ طبعاً هذه رواية أقطاب عليه وصفهما رضوان اهلل تعالى وسلمهمكن ال يُ  ليصل بعدها إلى درجٍة ومقامٍ 

ل توجد  ،نقبلها هذه هي رواية موجودة حننُ  ك فيهاوهذه رواية معروفة فيما بينهم وأنا ل أشك  هذه املدرسة 
د علي وكان السيّ قرائن على تكذيبها ومثل هذه األحداث والقصص والوقائع موجودة عِّب التأريخ _ 
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_ شيخ مرتضى األنصاري  للشيخ األنصاريحترام يحضر دروس الفقه واألصول الششتري مراعاًة لإل
ة في د األسبوعيّ يحضر دروس السيّ _ شيخ مرتضى _  الذي كان بدورهِ العامل  األصويل املعروف _ 

الشيخ مرتضى األنصاري كان عنده أستاذ  ا البعض يُتابع هذه األمور ويسمع بأن  _ هذا الذي رب   األخلق
حترام يحضر دروس علي الششتري مراعاًة لإلد وكان السيّ د علي الششرتي _ يف األخالق هو هذا السي  

_ الشيخ األنصاري  ةد األسبوعيّ الفقه واألصول للشيخ األنصاري الذي كان بدورِه يحضر دروس السيّ 
ى وبعد وفاة الشيخ يتصدّ _ للهجرة  1280 ر سنةعلى ما أتذك   ،قيقة ما راجعتاحل ،ر على ما أتذك  تويف  
ة أشهر مهلُه طويًل فبعد ستّ التي انتهى إليها الشيخ ولكن األجل لم يُ د الششتري إلتمام األبحاث السيّ 

ة أشهر يكتب المرحوم الششتري ورقة إلى أحد تلمذة ة الستّ يلتحق بالرفيق األعلى ، خلل هذه المدّ 
ة خلل هذه المدّ  ة أشهر بعد وفاة الشيخ مرتضى األنصاري __ خالل الست  الشيخ األنصاري البارزين 

 المدعو المّل  أشهر يكتب المرحوم الششتري ورقة إلى أحد تلمذة الشيخ األنصاري البارزين ةالستّ 
كان أيضًا حيضر _ المرحوم األنصاريام د علقة في أيّ حسين قلي الهمداني الذي كان له مع السيّ 

والِّبنامج وأخذ التعاليم د علي الششرتي انتقل من ششرت إىل النجف د علي الششرتي ، السي  السي  دروس 
اج ، يف ما كان يف منظومته  ويف طريقته  ويف مدرسته  ويف برناجمه  من ذلك الرجل النس   وطريقة السلوك وكلَّ 

شيخ حسني قلي المع  خاصي  د علي الششرتي صار له تواصلٌ سي  ة بعد الشيخ األنصاري األشهر الست  
تري ورقة إلى أحد تلمذة الشيخ المرحوم الششة أشهر يكتب ة الستّ خلل هذه المدّ  اهلمدان _

عن  ا البعض يسأل_ رب  د حسين قلي الهمداني الذي كان له مع السيّ المدعو المّل  األنصاري البارزين
مثل عبد  ،مثل تابع احلسني ،ة مثل غالم احلسنيلي ، حسني قلي ، حسني قلي يعين يف العربي  معىن كلمة قُ 

_ والكلمة على ما يبدو يف  حسين قلي الهمداني المدعو المّل _لي هذا املراد من كلمة حسني قُ  ،احلسني
ام د علقة في أيّ  حسين قلي الهمداني الذي كان له مع السيّ المدعو المّل  _ةأصوهلا أصول تركي  

يف هذه من هنا بدأ عنوان العرفان  _والعرفانالمرحوم األنصاري وكان يستفيد من دروسِه في األخلق 
كثري من ة فيها  وإن كان يف احلقيقة املدرسة العرفاني  ف حنن نقول عرفان ول نقول تصو  املدرسة وكما قلت 

وكان يستفيد من دروسِه في األخلق والعرفان وكان  ف املخالف ألهل البيت ، وسنأيت على هذا _التصو  
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في  _مباحث الشيخ األنصاري _ رها بنفسهالتي كان يحرّ عازمًا على التدريس وإتمام مباحث الشيخ 
 بأنّ  يذكر حسني قلي اهلمدان _د علي الششرتي سي  ال؟ من يذكرُه _الفقه واألصول وفي هذه الورقة 

المقامات العالية إضافًة الحصول على  يعين ينبغي لكم _ _ه ينبغي لهم وأنّ نهجكم هذا ليس كامًل 
ام ليكون المرحوم األيّ  طريق الحق  والحقيقة وتمر  وإرشادُه إلى غرضُه من ذلك تغيير منهجِه إلى ذلك 

من محضر المرحوم مة األنصاري من وفاة العّل اآلخوند حسين قلي الذي كان يستفيد قبل سنوات 
يعين الشيخ حسني قلي ة من أعاظم عصره _في المعارف اإللهيّ  د علي الششرتي __ السي   دالسيّ 
ة وقد من أعاظم عصره وعجائب دهره في األخلق ومجاهدة النفس وكسب المعارف اإللهيّ  _حيصب

ومن أبرزهم آيًة عظيمة وواحدًا من أساطين المعرفة والتوحيد منهم  واحدٍ  ذًة ِعظامًا أصبح كل  ى تلمربّ 
د والسي  د اخلميين أستاذاً للسي   ه كانبأن  هذا الذي قلت قبل قليل  المرحوم الميرزا جواد الملكي التبريزي _

د علي الشاه آبادي ر كثريًا بحم  ه تأث  ولكن  اخلميين يرتبط هبذه املدرسة من طريق املريزا جواد امللكي التِّبيزي 
الملكي ومن أبرزهم المرحوم الميرزا جواد حال _ ي على أي  مدرسة القاضي سعيد القم  الذي ينتمي إىل 

د علي القاضي الطباطبائي السي  أستاذ محد الكربالئي د أالسي   حمد الكربلئي _أ دالتبريزي والمرحوم السيّ 
د حسني الطباطبائي د حمم  والسي  حسني الطباطبائي  دحمم   دأستاذ السي  د علي القاضي الطباطبائي والسي  

ري ، هؤلء من الذين طهَّ املوأستاذ الشيخ مرتضى د حسني الطهران د حمم  سي  الأستاذ صاحب هذه الرسالة 
أستاذ الشيخ حسن حسن زادة آُملي من أقطاب هذه املدرسة وأستاذ  ،رحلوا من تالمذته ومن املعاصرين

الملكي التبريزي ومن أبرزهم المرحوم الميرزا جواد  _وجمموعة أخرى لي الشيخ عبد اهلل جوادي آمُ 
د والمرحوم الشيخ محمّ وبي بّ سعيد الح  د د محمّ حمد الكربلئي والمرحوم السيّ د أوالمرحوم السيّ 

األستاذ األعظم والعارف األمثل الميرزا علي القاضي د أحمد الكربلئي السيّ  مدرسة ومن طلبةالبهاري 
هذه هي  ، هو يقول _هذه املريزا علي القاضي هو واسطة القالدة ة يف نظر املدرسة العرفاني  _ التبريزي 

هذا الكالم هو   ن  أويبدو  _اج وأخيراً إلى الرجل النسّ التي تعود إلى المرحوم الششتري سلسلة أساتذتنا 
 أن  بف يف هذا الكتاب صرَّح املؤل   ، يعين هو ينقل وإن مل ُيصر ح بذلكد حسني الطباطبائي حمم  د كالم السي  

ا وصل وإن  سم أستاذه  مل يذكر إد حسني الطهران د حمم  السي   د الطباطبائي وذلك ألن  ة منقولة عن السي  القص  
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هذه هي سلسلة  د حسني الطباطبائي _د حمم  للسي  إىل املريزا علي القاضي التِّبيزي الذي هو أستاذ مباشر 
 نتبه معي هنا قبل قليل كانإ اج _أساتذتنا التي تعود إلى المرحوم الششتري وأخيرًا إلى الرجل النسّ 

ثنني ، ا ليست قدمية هذا واحد ، إأن  درسة مع الدقيق غري معروف لبداية هذه املالتأريخ  عطى أن  عندنا مُ 
 تنتهي إىل املرحوم الششرتياج باعتبار املدرسة النس  _ يعين عن  فمن كان هذا اإلنسانماذا يقول _ 

_ يعين  نفمن كان هذا اإلنسا_ 157،  156 الصفحةوالكالم منه يف  اج _وأخيرًا إلى الرجل النسّ _
ال نعلم شيئًا من ذلك وسيلة  صل ومن أين كان يحصل على هذه المعارف وبأي  وبمن كان يتّ _ اجالنس  

ك يف النوايا ولكن حينما نريد ، يعين إذاً كيف كانت البداية؟ أنا ل أريد أن أشك   يعين هنا يأيت تساؤل كبري_
اآلن علماء وعرفاء هذه ونعرف املصادر ، ملاذا إذًا أن نعرف البدايات  أن نعرف حقائق األمور أليس لبد  

 ل يقبل روايات أهل البيت يف التفسري إل  لي ون إىل التفسري مثل الشيخ جوادي آمُ املدرسة حينما مثاًل يتصد  
يف تفسريه  امليزان الطباطبائي نفس الشيء د حسني د حمم  هذه املدرسة؟ السي   سند   ةُ ، ما صحَّ ما صحَّ سندها 

من أين اج والنساج ل يعرفونُه سندها إىل النس   ،فما سنُد هذه املدرسةيف أسانيد أحاديث أهل البيت ش ناق  يُ 
صل وبمن كان يتّ فمن كان هذا اإلنسان ومن أين جاء بتعليماته  هذه ، هو يقول _ جاء وإىل أين ذهب 

_ وهذا الكالم نفسُه وسيلة ال نعلم شيئًا من ذلك  ومن أين كان يحصل على هذه المعارف وبأي  
نفس هذه وأتعبكم نفس النص ونفس هذا الكالم ة ثانية مر    أقرأ النصَّ ، أنا ما عندي وقت حت  موجود هنا 

د علي اج ول يف السي  ك يف النس  ، أنا هنا ل أريد أن أشك  وموجودة يف مصادر أخرى التساؤلت موجودة هنا 
ث أهل البيت على أساس يمن دون التحقيق يف السند وترفضون أحادأقول ملاذا تقبلون هذا  ولكنالششرتي 

رضوان اهلل تعاىل د عبد الكرمي الكشمريي ؟ السي  ملاذا ل!!أتساءأن ا تساؤيل هذا ، أل حيق  يل ؟ أن، ملاذاالسند
ة يف طلبة قم واألجواء العلمي  ومن ومن أقطاهبا والكثريون من طلبة النجف عليه من عرفاء هذه املدرسة 

 رضوان اهلل تعاىل عليه ، ة ، تويف  ة معروفة علمي  د عبد الكرمي الكشمريي شخصي  النجف ويف قم يعرفون السي  
، املشكلة ليس يف دعاء الصباح ول يقرأ دعاء الصباح ك شك  ه يُ د عبد الكرمي الكشمريي أن  سي  ال عن معروف

ك يف هو يشك  حديثي عن هذا املبدأ  ،ث عن قراءة أدعيةأنا ل أحتد   قراءته،عدم يف قراءة دعاء الصباح أو 
ة معروفة وموجودة وسآتيكم وهذه القص   ،ه مل يثبت عنده السند؟ ألن  ، ملاذادعاء الصباح ل يقرأ دعاء الصباح
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سند الدعاء مع ك يف ، فلماذا يشك  هذه املسائل ، سنأيت بصدرها  ولحا يوم غد سآيت بصادر بصدرها رب  
 ة على متييز النصوص؟!هذا الدعاء من أمري املؤمنني ، وأين القدرة العرفاني   شري إىل أن  ه هناك قرائن كثرية تُ أن  

صلوات اهلل  ةأمل يقل األئم   ؟!س الغيبم  لَ ة على تَـ فأين هذه القدرة العرفاني  ة ا نتلك قدرة عرفاني  إذا كن  

فيه  ،له ارتباطيعين  ( ُمـَحدَّثاًمُـحدَّث  نَعدُّ الرَّجُلَ مِن أصََحابِنَا فَقيهًَا حَتَّى يَكُونَإِنَّا ال: )وسالمه عليهم أمجعني

( َقالَ : نَعَم يَكُوُن مُفَهَّمَاً( هذه من صفات األنبياء من صفات املعصومني )دَّثَاًقِيلَ أَوَيَكُون املُؤمِنُ مُـحَ)ة ملسة غيبي  

، ( هذا هو العرفان املهدوي واملَُفهَّمُ مُـحَدَّث يَكُونُ مُفَهَّمَاً)معهم صلوات اهلل عليهم ، هناك تفهيم  هناك ارتباط

ا هذا العرفان ث عن العرفان املهدوي أم  سريعًا نتحد  مرورًا  ا نر  بعد ذلك نأيت رب  دعين من العرفان املهدوي 
ى بدرسة سم  اج ، هذه املدرسة املفروض تُ يف النس  اج من دون تشكيٍك ومن دون طعٍن هو عرفان النس  

د علي سي  الالشيخ حسني قلي أخذ عن  ل بدرسة الشيخ حسني قلي اهلمدان ألن  ة اج العرفاني  النس  
، أنا  عند أقطاب هذه املدرسة حت  الرجل اللغز اجملهول  ،اجد علي الششرتي أخد عن النس  والسي  الششرتي 

، أنا فقط  اهتمامايت وليس من حديثي اآلن هذا ليس من على هذه السلسلة ألن  ل أريد أن أثري أيَّ إشكاٍل 
ملاذا  ،كيف ينثرون حديث أهل البيت نثراً   ونعرضها وسنأيت إىل كتبهم ملاذا يا أقطاب هذه املدرسة؟! لءأتسا

ل ا و ذه ك يفين ل أشك  ؟! مع أن  م ليس له سندتتعاملون مع حديث أهل البيت هبذه الطريقة وأنتم أساسك
لكن حينما يأيت الكالم عن حديث أهل البيت يكون لنا حديث  ، هموأحرتمهم وُأجل   ك يف نواياهمأشك  

ة ، ا نشأت يف املدرسة األصولي  عندنا ، وأنا قلت إن  ة املوجودة اآلن بشكل آخر ، هذه املدرسة العرفاني  
يف  ،األنصاري قطب األصول ، نشأت هذه املدرسة يف أحضان الشيخ األنصارينشأت يف أحضان الشيخ 

بني هو عدم التمييز عند علماء الشيعة ت ، قلنا العقبة األوىل حْ ذلك األصويل البَ أجواء الشيخ األنصاري 
فأوجدوا علم صوا منها هوا معارف التأويل اصطدموا هبا فأرادوا أن يتخل  مرحلة التنزيل والتأويل ، وحينما واجَ 

املخالفني ، ونشأ علم األصول يف أحضان علم الرجال فكان هذا التمزيق للحديث  الرجال املأخوذ من
 ،ةمن اجلهة الروحي   ةة مدرسة جاف  املدرسة األصولي   ، هباة يعرفها طال  واملدرسة األصولي  ة ت تلك السطحي  وكان

ا البعض ، رب   ة يعيش حالة اجلفاف هذهاألصولي  املدرسة  هبا ، قطعاً أنا ل أقول كل من ينتمي إىليعرفها طال  
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ا الناس حيكمون على ا حنن ل نعلم يعين هل هو يعيش اجلفاف الروحي أو ل ، وإن  فالن وإن كن  و يقول فالن 
ة على العمق الروحي الصحيح ، بعض األحيان تكون هذه القضي   ل تدل  ، كثرة العبادة وكثرة الذكر الظواهر 

ل تستطيع أن ترتك ما  دت على شيءٍ ة إذا تعوَّ من قبيل الروتني ، بعض الناس طبيعته النفسي   ،قبيل العادةمن 
ة روتيني   ،بولة على الروتني، هناك بعض النفوس جمَ ئًا سواء كان ذلك الشيء حسنًا أو سي  اعتادت عليه 

ل من وهذا األنس ناتج من املقارنة  والذكر سببًا ألنٍس نفسي  ، ويف بعض األحيان تكون العبادة بطبعها
تبعث  ،ثري الراحةالعبادة تُ  ن اإلنسان بأن  لقَّ حينما يُ  ؟كيف ناتج من املقارنة،  حقيقة التواصل مع الغيب 

ما يأيت إىل العبادة يستأنس ، هذا األنس ناتج فكلَّ  ،ةن هذه الفكرة وهذه القضي  لقَّ  يُ معني   ويف جو   ،نساألُ 

يَا حُلوَ املعىن املذكور يف األدعية )م العبادة وليس من التواصل مع الغيب ، ليس ليأصل تعمن التلقني يف 

، حالوة ، ليس من حالوة الذكر ، ليس من حالوة اإلميان ، هناك حالوة اإلميان ، حالوة الذكر (الذِّكر

} وَعَجِلتُ إِلَيكَ رَب ي {مُوسَى قَومِكَ َياوَمَا أَعْجَلََك عَْن } حتت هذا العنوان ق إل  املناجاة ، وهذه ل تتحق  

هذا الفرار هو الذي خيتصرُه أمري املؤمنني وهذا هو منهج العرفان  ،فرار }فَفِرُّوا إِلَى اهلل{ ،لِتَرضَى {

( أمري املؤمنني يف نج البالغة وَرُدُوهُم) :، خالصته هذه اجلملة ، خالصة منهج العرفان املهدوياملهدوي 

( اإلبل العطشانة ، اإلبل العطشانة تتقاتل ، يعين وُرُودَ اهلِيمِ العُطَاشهوا إليهم )جت  ( إوَرُدُوهُم) اً أمر يأمرنا 

املعىن هنا  }فَفِرُّوا إِلَى اهلل{قوا ساب   ،عواسار  } وَمَا أَعْجَلَكَ عَنْ قَومِكَ َيا مُوسَى {أكثر من التسابق  ،تقاتلوا

عن العرفان املهدوي  هنا ث( هذا هو العرفان املهدوي وأنا ل أحتد  وُرُودَ اهلِيمِ العُطَاش وَرُدُوهُم)أكثر تركيزًا 

 ا هي إملاعات.إن  

من النحو والصرف واملنطق  ،ةاملناهج الدراسي   ،املناهج املوجودة ،طبيعة املنهجة كما قلت املدرسة األصولي  
هذه العلوم اليت  ،إىل علم الفقهو إىل علم األصول  ،جتفيفاً ف الروح لكالم اجلامد اجلاف الذي جيف  اومن علم 

، وهناك من اجلفاف الروحي واضح فيها  ،ا عدمية الفائدة لكن هذه املدرسةل أقصد أن  ف الروح جتف  
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، يف هذه  ستعداداإلريدون اخلروج من هذا اجلفاف ، وميلكون هذا من يُ  ،بمن الطال   ،من الفضالء   ،العلماء
د علي الششرتي للشيخ حسني قلي اهلمدان حني وهذا هو معىن كالم السي   ةنشأت املدرسة العرفاني  األجواء 

 ؟، ماذا كان هو هدف الشيخ حسني قلي اهلمدانة نجكم هذا ليس كاماًل ما عندكم روحاني   له بأن  يقول 
 هذا منهجٌ شي فيه مت تريد أنة ، يقول له هذا املنهج الذي أنت م مباحث الشيخ األنصاري األصولي  يتم   أن  

د د ، هو أيضًا هذا السي  اج قال له هكذا ، قال للسي  اج ، النس  وهذا الكالم أيضًا هو مسعُه من النس   جافي 
 وه_  د ليس الطريق ما تسير عليهيا سيّ ؟ قال: ، ماذا قال لهة األصولي  من املدرسة )السي د علي الششرتي( 

، حينما نشأت يف ة عرفاني  ، يف دائرة اجلفاف الروحي نشأت املدرسة ال، اجلفاف الروحيهذا نفس الكالم
يخ حسني قلي اهلمدان يف ش تعاليم الد علي الششرتي وحت  اج وتعاليم السي  بداياهتا وفقًا لتعاليم النس  

يخ ، يعين إذا قرأنا رسائل وكتابات الشمن خالل الرسائل  ،سُه من خالل الكتبهذا نتلم   ألن   ،بداياهتا
زاً ركَّ هتمام كان مُ  اإلجند أن  ملكي تِّبيزي واآلخرين مثل املريزا جواد حسني قلي اهلمدان وكتابات تالميذه  

هتمام يف اجلانب العملي أو يف العرفان العملي  ، اإلة النفسعلى تزكي   ،رعلى التطه   ،على اخللوة ،الذكرعلى 
وجيدون حاجًة لتفسري ما  ونيقرأعلماء وهؤلء طبيعتهم يبحثون من العرفان النظري ولكن هؤلء  كان أكثر

هذا  العرفان تساؤلت أن   م جيدون يف هذا السلوكة هذا السلوك ، ألن  ما ورائي   ،ة العرفان العمليورائي  
ا باإلميان ، رب  ة ، املكاشفة موجودة ول عالقة هلا فَ فاقًا يف عامل املكاشَ ا يفتح هلم آفاقًا رب  فتح هلم آي السلوك

ا هي يف هذه املنطقة املكاشفة إن   ألن   ،ة ويصلة وغري البوذي  البوذي  يسلك اإلنسان طريقاً يف الديانات األخرى 
هذه  بن احلسن ،ة اليت مفاتيحها وخزانتها عندهم عند احلج   الغيب يف منطقة الغيب الثانية وليس يف منطقة

ه ميكن أن يصل إليها اإلنسان من طريٍق ليس حسناً ولكن   ،يها اإلنسانميكن أن يصل إل ،الثانية منطقة الغيب
ارس رياضات ات وميُ ي  ل إىل منطقة الغيب ، َلمَّا يرتاض ويبتعد عن املاد  يف السياق املوص  فاً حسناً ف تصر  يتصر  
ة اجلان ومرَّ الكالم يف قضي   ،يستطيع التواصل مع منطقة الغيب ،نةة معي  وفق منهجي   ،نةوفق قوانني معي  نة معي  

ملاذا؟  ،واإلنسان يستطيع أن ميلك هذه القدرة مع الرياضةالقدرة من دون رياضة أصاًل أولئك اجلان ميلكون 
ويف ة ، أليس اإلنسان يف العلوم الروحاني  ة القوة الشيطاني   ،ةي  ة اجلنـ  موجودة القو   ،ةي  ة جنـ  عنده قوَّ اإلنسان  ألن  

ى سم  ة اليت تُ ة ، القوة الغضبي  ة وقوة هبيمي  ة سبعي  وقو  ة ة شيطاني  وميتلك قو  ة ة مالئكي  تلك قو  علوم األخالق مي
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ة ضي  جذر هذه الق ،، اإلنسان ميتلك هذه القوى ةة البهيمي  بالقو   ىسم  ة اليت تُ شهوي  الة أو القو  ة ة السبعي  بالقو  
، فيمكن أن ل أيَّ شيٍء حل  ، أنا هنا ل أريد أن أُ ة موجودة عند اإلنسان ي  أو اجلنـ  ة ة الشيطاني  ، القو   دموجو 

 من  ولكن ض   ئالسي  ويرى حقائق قد يصل إليها من الطريق أشياء كثرية  ل اإلنسان إىل هذه املنطقة فريىيص
ع توس   ة حتتاج إىل، هذه القضي  قوانني حسنة وقد يصل إليها من الطريق احلسن وأيضًا ضمن قوانني حسنة 

أو يف تلك  كثرياً يف هذه الناحية  شطَّ أ ن ول أريد أننها بقدر ما أمتك  بي  ين أحاول أن أُ أكثر يف املطالب ولكن  
 .فتح على البعض اآلخربعضها ياملطالب وسيعة و  ألن   الناحية

لبداية يف جلانب اهتمام يف ة وكان اإلة هذه نشأت يف أحضان املدرسة األصولي  املدرسة العرفاني   أن   :اخلالصة
ة ، يطفح عليها ي  كتبهم يف البداية كانت وعظ  أن  و لهم رسائ ، يف اجلانب ولذلك جتد أن  العرفان العملي

وهذا  ،إىل البعد النظري ،حتاجت إىل الُبعد التنظرييرت إبعد ذلك تطو   ،، العمل العباديالوعظ األخالقي
 معني   قومي   لوضعٍ  ،ةة قومي  لرغب، ةل ملشاعر قومي  جمموعة تتشك   ل مثالً جمموعة تتشك   ، اآلن أي  طبيعيي  شيءٌ 
األشياء من  همَ ون يريدون احلفاظ على وجودهم أو يريدون فَ بعد ذلك إذا يستمر   ،سياسي   وضعٍ  وطين   وضعٍ 

كثرٍي من   واحتاجوا لإلجابة علىالتنظري ، َلمَّا احتاجوا إىل التنظري من التنظري فاحتاجوا إىل  لبد  منظارهم 
مل جيدوا جهة ميكن أن ، مل جيدوا جهة ، اليت انفتحت يف منطقة الغيب ، منطقة الغيب الثانية التساؤلت 

يف املدرسة  بن عريبغري حميي الدين بن عريب ، هنا دخل حميي الدين عة ومناسبة قن  ينالوا منها أجوبة مُ 
ة هذه املدرسة أساسًا نشأت يف املدرسة األصولي   ملاذا؟ ألن   ،كنًا متيناً ة ، وشكَّل فيها ُر الشيعي  ة العرفاني  

، فهؤلء لو كانوا قد  هل البيتأفة من أحاديث ة قد ألغت األعداد الضخمة اآللف املؤلَّ واملدرسة األصولي  
 أويل َلَما احتاجوا إىل ابنوعرفوا حقائق التتعاملوا مع حديث أهل البيت وكانوا قد دخلوا مرحلة التأويل 

من  ة هتا املدرسة العرفاني  ذَ خذ املطالب اليت أخَ اً وآميكن أن أفتح ملف  ام القادمة ص يف األي  ، ولو تسنح الفرَ عريب
غري الكايف اليت هي أعمق بكثري وكثري جودة عند أهل البيت يف الكايف و كتب ابن عريب وسآيت بالروايات املو 

علم العرفان )ملاذا جاء هذا العنوان ، املشكلة هنا ، أنا قلت يف احللقة املاضية ا جاء به ابن عريب وكثري م  
ك هذه املشكلة ، تالحظون ؟ للرتابط ، حنن أمامنا مشكلة نريد أن نفك  ( بعد علم الرجال الشيعيالشيعي

لغت الكثري من اليت هي أساسًا أة يف أحضان املدرسة األصولي   ةالعرفاني  ة أين ، نشأت هذه املدرسة قضي  ال
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، بواسطة علم األصولحتها يف الفهم ة الباقية فسط  حديث أهل البيت بواسطة علم الرجال وجاءت إىل البقي  
ه دة فُيَخيَّل إليَك بأن  عقَّ اً لكن حني تقرأ الكتب قد جتد التعبريات مُ جد   سطحيي  ،تسطيحيي  علم األصول علمٌ 
ورثها املسلمون  ،ورثناهاة قضي   دة وهذهصيغ بعبارات معق  ه ًا لكن  علٌم سطحي سطحي جد  علم عميق وهو 

، فكان اليونان القدمي كانت طبقة النبالء موجودة وطبقة األقنان يف زمن  ،طريقة التعليم اليونان القدمية من
الفقراء ل  طبقة األقنان وطبقة حت   دمعق   يكتبوا العلم بشكلٍ يأمرون أهل العلم أن اليونانيون يف طبقة النبالء 

د ومن هنا كانت  وبشكٍل معقَّ ب العلم بشكٍل مرموز فكان يُكتَ  ،تستطيع أن تصل إليه فقط أولد النبالء
كوا به من دون هذا القصد ومتس  اليونانيون ، هذا املنهج انتقل إىل املسلمني دة اليت كتبها كتب الفلسفة معق  

ة يف د ، ملاذا املناهج التعليمي  يم يُبس ط وُيَسه ل الصعب واملعق  التعل أن  املفروض  ،ةي   اآلن املناهج التعليموإل  
، ة عندنا أكِّب ، يعين مثالً هذه العلومالطام   ة ليس فقط عند الشيعة ولكن عند السن  حت  ، ة سات الديني  املؤس  

ول هو الكوانتك دة ة املعق  ة النسبي  ليس هو النظري   ،تعقيدد فيه ل يوجَ  ،لل ل تفعَ فعَ علم الفقه مدارُه ، إ
واضح صريح مفهوم من اإلمام  يأيت نصي فعل إفعل أو ل تفعل، واا دة ، هو إم  يف قوانينها املعق  فيزيك 

، املوضوع سهل ل حيتاج إىل تفكري عميق دة ب يف عبارات معق  املعصوم ول تفعل كذلك ، لكن حني ُيصَ 
 كل    ،طالب العلم الديين عندنا أن   د ، ولذلك جتدقَّ عَ ة يؤتى باملعلومات السهلة فتُـ لكن صارت هذه القضي  

 ،ثد  ح، ل توجد حقائق وراء هذه األلفاظ وحني يتثقافته  هو ألفاظ وتفكيك ألفاظ ل أكثر من ذلك 
هوا هذا التوجه العرفان ، فهؤلء الذين توج   ةبسطحي   القرآنيفهم  القرآنوحني يفهم  ،ةث بسطحي  يتحد  

سطحي،  املنهج الفقهي ،ونالفقهاء سطحي   ة وأن  ة مدرسة سطحي  املدرسة األصولي   أن  العملي وجدوا يف 
فوجدوا فيها أجوبتهم  نوا يبحثون عن منطقٍة جيدو قهي واألصويل على ما هو عليه وبدأاروا يف اجلانب الففس

ة يف العصور األوىل من ، يعين الصوفي  يف كتبه  مل يطرحها أحٌد قبله  اً بن عريب ، وفعاًل ابن عريب طرح أشياءا
مثل بايزيد ، ي لطبقات اليت جاءت مثل معروف الكرخازمن احلسن البصري وما بعد احلسن البصري 

األخرى اليت جاءت ، اجملموعات واجملموعات ، مثل شقيق البلخي ، مثل إبراهيم بن أدهم ، البسطامي 
،   جالل الدين الروميحت  ، مثل فريد الدين العطار النيشابوري ، األخرى حت الكبار مثل أيب سعيد اخلري 

وا من بعده  ، جاءموه ول الذين مشس تِّبيزي وناذج كثرية مل يأتوا بثل ما جاء به ابن عريب ، ل الذين تقد  
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والعميقة  ةض هذه األفكار صحيحة وعميقة ، وهذه األفكار الصحيحومطالب كثرية طبعًا بع اً طرح أفكار 
يف  ولكن أيضًا طرح الكثري من الضالل وجد ما مياثلها يف حديث أهل البيت وما هو أعمق منها عندهم ي

ناصب ومعادي ألهل البيت ، وهذه  ،ناصبي  الرجلَ  بأن  ج هبذه النتيجة رُ كتبه  ، من يقرأ كتب ابن عريب خيَ 
 حملَّ  ،أن ندرس تاريخ الولدة، يعين إذا نريد  تأرخياً  عهة واضحة يف كتبه  ، ابن عريب ل ميكن إثبات تشي  القضي  
يف حياته  إذا كان على املستوى  لن جتد أيَّ أثٍر شيعي   ،املشايخ ،املدرسة ،األساتذة ،األسرة ،القبيلة ،الولدة

يف  ولدَ  دَ ل ما ول  من أو  ل من قريب ول من بعيد  عالقٍة مع شيعي  ، وإىل ناية حياته  لن جتد أيَّ التأرخيي 
وإىل أن مات يف دمشق وقِّبه موجود يف دمشق يف  دَ ما ول  ل يف بالد املغرب هناك ، من أو   ،بالد األندلس

 الذين يُعادونُه من ًل ، وثانيًا حت  ة هذا أو  من اجلهة التأرخيي   أثرٍ  اجلبال احمليطة بدينة دمشق ، ل يوجد أي  
األنبياء ومنهم من ينزل به إىل  منهم من يرفعه إىل مصاف   ،ة اختلفوا يف ابن عريباملخالفني ، أيضًا السن  

ف التصو  بالزندقة و موه بالبدع و ا اهت  ع ، وإن  بالتشي  ه مو  الذين نزلوا به إىل احلضيض ما اهت  احلضيض ، حت  
د يف  وجَ ، ول يبه  خاصي  هو اً د له مذهبًا فقهي  ه أوجَ ة وباخلروج على املذاهب باعتبار أن  وباخلروج عن السن  

، فماذا يصنعون اجلماعة  على النصب  ع ، املوجود يف كتبه يدل  التشي  على  ما يدل   (كتب ابن عريب)يف  كتبه 
 ة،ع اجلماعة هذه القضي  ؟ حنُن سنكمل احلديث يف الليلة القادمة ونرى كيف يرق  ةعون هذه القضي  كيف يرق  

فصوص )ة اليت تدرسها هذه املدرسة وهو كتاب العرفاني  من املتون  متٍ  لكن اآلن ألقي نظرة على أهم  
 .احل َكم(

وا إىل ة ، ملاذا جلأة الشيعي  يف املدرسة العرفاني   ل واألهم  األو   هذا الكتاب هو املُت العرفان   فصوص احلكم ()
موا فيها علم الرجال تعلَّ  ؟فيهاموا علَّ ة ماذا تَ ة واملدرسة األصولي  دوا يف املدرسة األصولي  ل  م وُ هذه املتون؟ ألن  

ح ما تركه سيف علم الرجال من سط  موا فيها علم األصول الذي يُ الذي يُلغي حديث أهل البيت وتعلَّ 
ت العملي ومسََ العرفان  بيت ، فهؤلء دخلوا يف اجلو  الأحاديث متناثرة هنا وهناك ، من بقايا حديث أهل 

فما صوا الرتاث الشيعي للعلماء السابقني تفح   ،ما وجدوه هنا ،يبحثون عن املضمون األعمق ،أرواحهم
ٌة إىل أبعد احلدود  كتب التفسري فهي سطحي   كتبًا يف جناسة البول  وطهارة املاء وأمثال ذلك وحت  وجدوا إل  

سيقولون ما  ،رونينسيكف   ،عونينبد  سيُ  ،قونينس  فَ سيُـ ت حديث أهل البيت وهذه هي احلقيقة ، بَ ا جانَـ ألن  
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ث هذا احلديث منُذ أكثر من ثالثني منذ أكثر من ثالثني سنة ، أنا أحتد   ل أعبأُ هبم فقد قالوها عين   ،يقولون
 .ليس اليومسنة 

ة ، لنبدأ مع فصوص احلكم ، أنا حني ة الشيعي  العرفان يف املدرسة العرفاني  ( هذا هو املنهج )فصوص احلكم
ا حديثي يف هذه التفاصيل وإن  أقصد احلديث يف هذه العناوين و  فالث منُذ أكثر من ثالثني سنة أقول أحتد  

من  ة على كل  ة أو غري األصولي  وعن حديث أهل البيت ويف الرد  على املدرسة األصولي  الدفاع  عن أهل البيت 
ح طرَ أن تُ  مؤاتيةكانت الظروف ما   الطرح هبذا التفصيل ك يف حديث أهل البيت ، هذا مرادي وإل  شك  يُ 

وبعض  ع النقاط على احلروف هبذا الشكل ، نعم كنت أطرح هذه املطالب بشكل إمجايلضَّ التفاصيل وتوَ 
ين أقرتُب وأيضًا من مصادرها ولكن ل هبذا التفصيل الذي أطرحه اآلن وخصوصًا وأن  ل األحيان بشكل مفصَّ 

ستكون يف نايات  ، املطالب األهم   عن املطالب األهم  ثت حتد  إىل هدف هذا الِّبنامج ، إىل اآلن أنا ما 
ي رأيُت رسول اهلل نّ م ا بعد فإأ :مة؟ يف املقد  اذا يقول ابن عريب يف فصوص احلكمحلقات هذا الِّبنامج ، م

خ ر من في العشر األُ رٍة أُريُتها في مبشّ  رة يعين منام _مبش   ها _ريتُ رٍة أُ بش  م في مُ ى اهلل عليه وسلّ صلّ 
يعين قبل  627يعين  638 سبٍع وعشرين وستمئة هو تويف سنةسنة  _سنة سبٍع وعشرين وستمئة م محرّ 

م كتاب ى اهلل عليه وسلّ سنة سبٍع وعشرين وستمئة بمحروسة دمشق وبيدِه صلّ  _وفاته بأحد عشر سنة 
ينتفعون به خرج به إلى الناس خذُه وا _النب أعطاه الكتاب  _ هذا كتاب فصوص الحكمفقال لي 

على طبعا العرفاء الشيعة رأسًا يركضون  رنا _مِ ا كما أُ وأولي األمر منّ  رسولهلفقلت السمع والطاعة هلل و 
 ،، هذا صيُد اخلائبسنقرأ ونرى  حينما يشرحون ولكن حننعه  دللة على تشي  هذه الكلمة يقولون هذه فيها 

طبعاً فقلت السمع والطاعة هلل ولرسوله _ _، سيأتينا كالم ابن عريب عه  أي  كلمٍة هذه فيها دللة على تشي  
يف عشرين درس، ألجل  ،سونا يف عشرة دروسا يدر  رب   (،وأويل األمر)يقفون عند هذه الكلمة حني يُدر سون 

 الكلمة ويقولون بأن  ق بأهل البيت حيشرونه يف هذه يتعلَّ  شيءٍ  كل  ن بعه ، يعين يأتو ؟ ألجل أن يثبتوا تشي  ماذا
ا كما فقلت السمع والطاعة هلل ولرسوله و أولي األمر منّ  أنتم امسعوا _واحلكُم إليكم ابن عريب يقصد هذا 

ُه لي رسول كما حدّ ة إلى إبراز هذا الكتاب  دُت القصد والهمّ وجرّ ة وأخلصُت النيّ األمنية  قتُ رنا فحقّ أُمِ 
 كأن    ،ه يُوحى إليهيعين هو بعد ذلك كتب وكأن  _ قصانوال نُ  م من غير زيادةٍ ى اهلل عليه وسلّ صلّ اهلل 
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 ،ق بهصد  على فرض صدقه  فلنُ  ،ويقول له النب   يعين إنسان يرى رؤيا يف املنام وإل  رسول اهلل يوحي إليه 
ة قت األمنية وأخلصُت النيّ فحقّ _ة الكالم بعد مد   ألن   ،ةبعد مد  فأعطاه هذا الكتاب فحينما يستيقظ 

استيقظ من  ملا ديعين ليس جمر   ُه لي رسول اهلل _ة إلى إبراز هذا الكتاب كما حدّ دُت القصد والهمّ وجرّ 
ى ُه لي رسول اهلل صلّ إلى إبراز هذا الكتاب كما حدّ  _ قصرية أو طويلةة ة زمني  ولكن بعد مد  النوم كتب 

من وال نقصان وسألت اهلل تعالى أن يجعلني فيه وفي جميع أحوالي  م من غير زيادةٍ اهلل عليه وسلّ 
، هذا الدعاء يف هذا الكتاب جيبَ وطبعًا هو يقول وقد استُ _ عباده الذين ليس للشيطان عليهم سلطان

وفي جميع أحوالي من _ يف هذا الكتاب وما أكتب _وسألت اهلل تعالى أن يجعلني فيه ؟ _ ماذا يقول
يف  يرقمه بنان يعين  ني في جميع ما يرقمه بناني _عباده الذين ليس للشيطان عليهم سلطان وأن يخص  

في الروع والنفث الروحي وحي باإللقاء السبّ  قلب _ _ وينطوي عليه جناني وينطُق به لسانيكتابيت _ 
 هذا املقصود _ويدي د يف قلب ولسان سأسدَّ ين أُْعَصم يريد أن يقول بأن  ، يعين هو مصطلحات النفسي _
وشاعر ه كان شاعر ألن   وينطُق به لساني وينطوي عليه جناني _ ني في جميع ما يرقمه بنانيوأن يخص  

 د مصطلحات وعند كل  جمر  عتصامي _بالتأييد اإل _ قلم وصاحبُ ب وأديب ر وكات  وناث  ن ابن عريب متمك  
 ،لوحي اهلل_ صار هو مرتجم  ى أكون ُمترِجم اً حتّ _  طوياًل عريضاً يقفون  املصطلحاتمن هذه  مصطلحٍ 

ق من يقف عليِه ليتحقّ  ماً ال متحك   ى أكون ُمترِجم اً حتّ ؟ صار هو املرتجم اآلن _ ترامجة وحي اهلل من هم
ة التي يدخلها التلبيس ألغراض النفسيّ ا ه عنه من مقام التقديس المنز  ب أنّ من أهل اهلل أصحاب القلو 

 يعين ما كتبت إل  _   ما يُلقى إليلقي إاّل قد أجاب ندائي فما أُ وأرجوا أن يكون الحق ل م ا سمع دعائي 
 إلي وال أُنزل في هذا المسطور إاّل  ما يُلقى لقي إاّل فما أُ  _من طريق الوحي هذا املقصود من طريق اإلهلام 

هذا الكتاب من  : من مل يعتقد بأن  من عرفاء الشيعة يقول_ يعين هذا وحي ، الغريب أنَّ  ما يُ ن  ز ُل به ع ل ي  
وال  ولسُت بنبي   _ونأيت بكتابه  أيضاً وسنأيت على ذكر كالمه  فهو على ضالل ل على ابن عريب املنزَ الوحي 
ومن اهلل أرجو  ة _مهم  أبياتًا ليست بعد أن يذكر _  ومن اهلل أرجوي وارث وآلخرتي حارث ولكنّ  رسولٍ 

 _ غري واضحة العبارة تأي د _فد  أُي   ـ أوـ ومن اهلل أرجو أن أكون  أُّيدُت  _يبدو هناك سقطأن أكون  _
  واضح كالم ابن عريب يريد أن يقول بأن   ،إىل آخر الكالم _ دد وقُ ي  ر فتقي  المطهّ دي وقُ ّيد بالشرع المحمّ 
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وال أُنزل في هذا  إلي   ما يُلقى فما اُلقي إاّل  _ل ليس بدرجة األنبياء ولكن إهلام كتابُه هذا وحٌي منزَ 
وعند املدرسة على ابن عريب  لنرى هذا الكتاب الذي نـُز لَ  ه من اهلل!!_ إن    ما يُ ن  ز ُل به ع ل ي  المسطور إاّل 

 ل بعد ذلك ل أقصد به وحي النبوة حت   ،وحٌي عرفان ،عند املدرسة وحيٌ  ،لنزَّ مُ  هو كتابٌ ة ة الشيعي  العرفاني  
اطل ل من بني ل ل يأتيه البه وحٌي عرفان كامٌل مكمَّ إن  هذا افرتاء علينا ، ل أقصد به وحي النبوة يقولون 

اب إىل ة ، هو قسََّم الكتالشيعي  ة ه ابن عريب وما أدراك ما ابن عريب يف املدرسة العرفاني  ن  يديه ول من خلفه إ
 : فصوص

ة يف كلمة حكمٌة نفثي   ( قسَّم الكتاب على فصوص بأمساء األنبياء )فص  ةشيثيّ  في كلمةٍ ة فص  حكمٍة نفثيّ )
ة ة العرفاني  اء املدرسة الشيعي  رفَ به عُ  يستدل  هذا املقطع  أعود إليه ألن  ة( هذا املقطع أتركه ليوم غد شيثي  

أم أين خيدعون ع ابن عريب ، أعود إليه يوم غد ، لنرى أين خيدعون أنفسهم ة على تشي  ة الرجالي  األصولي  
 رين.اآلخَ 

 الصفحةيف  (ةسحاقيّ في كلمٍة إة  يّ حكمٍة حقّ  فص  آخر من فصوص ابن عريب ) ين سأذهب إىل فص  لكن  
أشهر طبعة وأكثر طبعة الدكتور أبو العال عفيفي مة د  هذه الطبعة املشهورة الطبعة اليت هي بتحقيق ومق ،86

، يف  معروفٌ  ،يف ابن عريب ويف تراث ابن عريبصني فصوص احلكم ، أبو العال عفيفي من املتخص  لمعروفة 
أن  ر لبد  ( بطريٍق وبآخَ ةسحاقيّ ة  في كلمٍة إيّ فص حكمٍة حقّ الذي قلنا عنه ) هذا الفص   يف 86 الصفحة

ى أال ترى رسول اهلل صلّ  _شر عمر هنا  أن حي؟! لبد  بإسحاقاب ، ما عالقة عمر عمر بن اخلط   رَ شُ حيَ 
يُت فضلي ى خرج  الري  من أظافيري ثم أعط  المنام بقدح لبن قال فشربتُه حتّ  في ي  تِ و أم وسلّ اهلل عليه 

لمه ، طبعًا هو يذكر تفاصيل عن هذا لرسول اهلل يف ع  ٌك عمر ُمشار   يعين أن  ما بقي يف القدح، _ عمر
ه أين هو هذا الكتاب بكل  أن أقرأ   لبد  مواطن احلاجة وإل  أنا فقط أريد أن  أشري إىل عناوين املطلب 
علم  وإن  علمُه  يعين إن   قال العلم _ املنام _ _ ما هو تأويل هذا قيل  ما أو لت ُه يا رسول اهلل؟ _الوقت؟

من عمر  هُ الناس أفقَ  كل  لناس: )وعمر ينادي يف وسط ا عمر من قدح واحد وفضُل علمه انتقل إىل عمر ،
 . حالٍ وهذه كلمتُه مشهورة ، على أي   ( العجائزحت  
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ة هبذه ة الرجالي  األصولي  ة ة الشيعي  ر من فصوص ابن عريب وهنيئًا للمدرسة العرفاني  نذهُب إىل فص  آخَ 
 !حسبواإ !انةعناوين الرن  خذوا من هذه ال( ةة في كلمٍة سليمانيّ حكمٍة رحمانيّ  فص  الفصوص ، فصي آخر )

ه فكان فامتثل أمر ربّ  زدني علماً ي م ُقل ربّ ى اهلل عليه وسلّ ه ُم ح م ٍد صلّ كما قال لنبيّ _  159 الصفحة 
علم رسول اهلل ناقص وحيتاج إىل  أن  _ حنُن هنا ل نريد أن نناقش مفاهيمه اخلاطئة يطلُب الزيادة من العلم 

عه  أو عدم تشي   ة  ث عن قضي  ، أنا فقط أريد أن أحتد  على طول الكتاب هُ أخطاءَ  نناقش زيادة ، ل نريد أن
_ ع ابن عريبهبا بتشي  الشيعة من طال  ة ع املدرسة العرفاني  دَ ث عنه وكيف ختَ عه ، هذا الذي أريد أن أحتد  تشي  
قدح لبٍن فشربُه ب أوتيه ل م ا رأى في النوم أنّ  هل رؤياله علمًا كما تأوّ لبٌن يتأوّ  ى كان إذا سيق  لهحتّ 

ة ثانية ، ل أدري ل توجد أحاديث هذه مر  _  لته؟ قال العلماب قالوا فما أوّ بن الخطّ وأعطى فضله عمر 
 .عند رسول اهلل غري هذا احلديث

مات رسول اهلل ولهذا ؟ _ ماذا يقول( ةداووديّ  ة في كلمةٍ حكمٍة وجوديّ  فص  ) 163الصفحة نذهب إىل 
ولهذا  _!!مرصرص هذا شيعيي   هذا!!أصليي  _ شيعيي  م وما نص  بخلفٍة عنه إلى أحدٍ وسلّ  ى اهلل عليهصلّ 

_ طبعاً لعلمه ؟_ _ملاذا وال ع ي  ن هُ  م وما نص  بخلفٍة عنه إلى أحدٍ ى اهلل عليه وسلّ مات رسول اهلل صلّ 
هذا فيه دللة على خالفة علي  صلوات اهلل  يف أن  يشرحون هذا احلديث ويلوون عنقُه  عرفاء الشيعة ،للعلم

ة يف الدروس يعين يف اجللسات اخلاص   ،هذا يف الدروس !، أي  مهزلٍة هذه؟!ابن عريب يقصد ذلك  عليه وأن  
يقولون  ،هذا الكتاب ل يدرسه كل  أحد أن   م يعتِّبونألن  ة ليس يف املأل العلين يف الدروس اخلاص   ،فاءرَ للعُ 
ن تِه م  في أمّ  أنّ لعلمِه _ األكثر اثنان أو ثالثة على   واحد أوعصٍر إل   كل    يف هذا الكتاب ل يفهمهُ  بأن  

 لعلمِه أنّ _  ليس عن رسول اهلل أخذ اخلالفة عن اهلل ، أصاًل حت   _ يعين أبو بكر هعن ربّ  يأخذ الخلفة
كم أل يذكر  _ مع الموافقة في الحكم المشروعفيكون خليفًة عن اهلل  هتِه من يأخذ الخلفة عن ربّ في أمّ 

خليفة اهلل أفضل  بن يوسف الثقفي بأن  اج املبدأ الذي طرحه احلج   ؟اجبن مروان واحلج  هذا بنهج عبد امللك 
اج هكذا طرح هذا وهذا مذكور يف كتب تأريخ القوم ، احلج  عبد امللك هو خليفُة اهلل  وأن  من رسول اهلل 

من جهة إيران حكمها ، أكثر املناطق  احلج اج أكثر املناطق هو ،يف املناطق اليت حكمهاو املنهج يف العراق 
بن الفم اخلايس عبد امللك بن مروان صاحب  عبد امللك ، طرح فيها هذا املنهج أن   وما بعد إيران إىل اهلند



 2( علم العرفان الشيعي ج 11لحلقة ) ا                                                 ملّف التنزيل والتأويل للشيخ الِغّزي           

 

- 27 - 
 

هكذا  عةواملتسَّ  رةواملعشَّ نة يستعمل عطور يستعمل املثمَّ الكريه الرائحة حينما جلس كان  مروان صاحب الفم
لس ولدُه ج  يذكرون يف كتب التأريخ أن  يف كتب التاريخ لكي خيفي جيفته اليت تفوح من فمه  الكريه ، حت  

وأين  قال يف املرحاض ماذا قال ألبيه ، لين هذا األمر يُفعَ فقال له يا بُ يف حجره  وأحدث خرج ريح من ولده  
اج بن احلج  جليفته  ورائحته ، فكان ونه باملرحاض سم  م كانوا يُ ، ألن  ض جالٌس أنا أليس جالس يف املرحا

وخليفة  ،ى اهلل عليه وآله رسول اهلل، وُمـَحمَّد صل  عبد امللك اجلايف خليفة اهلل أن  يقول يوسف الثقفي 
الكالم، هذا أل يوازي هذا ، يف املعىن الُعريف الرجل أفضل من رسوله ، قطعًا اخلليفة أفضل من الرسول 

لعلمِه  ،وال ع ي  ن هُ  م وما نص  بخلفٍة عنه إلى أحدٍ ى اهلل عليه وسلّ ولهذا مات رسول اهلل صلّ  _الكالم؟!
الذي  يقول بأن   ،ةي  يف الفتوحات املك   ؟_ وهذا الكالم هو يشرحُه أينهتِه من يأخذ الخلفة عن ربّ في أمّ  أنّ 

ل يشرحُه بشكل مفص  )يف الفتوحات املك ي ة( هو أبو بكٍر الصديق ، هنا ه بعد رسول اهلل أخذ اخلالفة عن رب  
براجمها ،  ث  بُ ة تَـ حني كانت قناة املود  املهدوي  ل يف برنامج امللف  نفس هذا الكالم ، وقد قرأته وبنحٍو مفص  

 al-mawaddah.be ،دخلوا على موقع زهرائيون، أوبالبث املباشر قرأت هذه النصوص وموجودة
أقرأ فيها نصوصاً كثرية من كتاب الفتوحات ة حلقات أنا املهدوي ستجدون عد   ج امللف  مخرى ، برناومواقع أُ 

فيكون خليفًة عن اهلل مع الموافقة  هتِه من يأخذ الخلفة عن ربّ في أمّ  لعلمِه أنّ _ حاٍل  ، على أي  ة ي  املك  
لم _ ة من يأخذ اخلالفة عن اهلل يف األم   أن   _ موسلّ ى اهلل عليه في الحكم المشروع فلم ا ع ِلم ذلك صلّ 

ِه خلفاء فلل   لم يحجر األمر_  على أحدٍ  ومل ينص   اً ص أحدومل يشخ   اً  أحد_ يعين مل يعني   يحجر األمر
م عليهم السلم ويعرفون فضل المتقدّ يأخذون من معدن الرسول والرسل ما أخذتُه الرسل في خلقه 

 م.إىل آخر الكال_  هناك

 ةيقولون إمامي   حينما يشرحون ( طبعاً هنا ةفي كلمٍة هارونيّ ة فص  حكمٍة إماميّ ر وهو ) آخَ  نذهب إىل فص  
لن جتد فيه ذكراً  ك حني تقرأ هذا الفصَّ ، ألن  وهو كذب ل يوجد مثُل هذا يشري هبا إىل أمري املؤمنني 

م وهو من ة وصحاحهيف كتب السن   روفعحلديث املنزلة وحديث املنزلة معروف يف كتب الشيعة وم

 يف هذا الفص  ث يعين حينما يتحد   ( املفروضىوسَن مُون مِ ارُهَ ةِلَنزِمَي بِن مِ أَنتَ)األحاديث الصحيحة عندهم 
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 ،على األقل الشيعة ل يقبلونهُ  ،وهذا احلديث فيه نقاش ملاذا َحَشر حديث اهلارون أن يأيت هذا احلديث وإل  
، حشر احلديث يف أكثر من موطن يف غري قدح اللنب وبقيت الفضلة لعمر رأى يف رؤياه  النبَّ  ة أن  قضي  

اً بالشيعة ، ل أشار ليس حديثاً خاص  املفروض أن يأيت حبديث املنزلة وحديث املنزلة  ،موضعه مثل هذا الفص
 .!!أصليع تشي   ،عه  ة على تشي  ، دللة قوي  إىل هذا األمر ل من قريب ول من بعيد 

 ؟ثهو ماذا يتحد  (  ةفي كلمٍة ُمح م ديّ  ةفص  حكمٍة فرديّ األخري )  ب إىل موطٍن آخر ، الفص  هلنذ
أكمُل موجوٍد في ه ة ألنّ ما كانت حكمتُه فرديّ إنّ ؟ _ ، ماذا يقولث عن ُمـَحمٍَّد صلى اهلل عليه وآله يتحد  

كان بنشأته   ثمّ ًا وآدم بين الماء والطين به األمر وُخِتم فكان نبيّ  ئ  بُدِ ولهذا هذا النوع اإلنساني 
مثل مقام قاب قوسني أو أدىن ا بآيات مع هذا يأيت إم   _ كالم مجيل ، املفروضة خاتم النبيين العنصريّ 
: ، يأيت باآليةيات أخرى واألحاديث كثرية والروايات كثرية رواث عن هذا املوضوع هنا ، أو يأيت بويتحد  

مسى الذي تفرَّد اإلث عن هذا املقام هناك إشارات يف القرآن تتحد   {ىمَاهلل رَ كنَّلَيت وَمَرَ ذْإِ يتَمَا رَمَوَ}

ما كانت حكمتُه إنّ _  ة (ة يف كلمة ُمـَحمَّدي  ه هو يقول ) حكمٌة فردي   صلى اهلل عليه وآله ألن  به ُمـَحمَّدٌ 
عرفاء الشيعة وطبعًا هذه الطريقة امللتوية أيضًا لتوية مُ  رأسًا وبطريقةٍ ؟ ة، أي  حديٍث جاء بهدمتفر   _ة فرديّ 

شيعي ، لكن هو الث باللسان تحد  ي هُ عنق احلقيقة إلثبات أن   د يل  جملر  يشرحونا يف أهل البيت ل أدري كيف 
اكم إلي  من ُدني ب  ُحب  ة التي هي أصُل الموجودات لذلك قال في باب المحبّ ؟ لنقرأ ماذا قال _ ماذا قال

فابتدأ بذكر النساء  وُجِعلت قُ ر ُة عينِه في الصلةذكر النساء والطيب  ثمّ بما فيه من التثليث  ثثل
وأم ا _  221و   220 يف الصفحةأن نصل إىل موطن الشاهد  ث إىليتحد  هو _ وذلك ر  الصلةوأخ  

أطيب الطيب عناق  هين فإنّ كو روائح الت من حكمُة الطيب وجعلُه بعد النساء فلما في النساء
في  الدرجات التي للحق   ىف ُحب ب  إليِه الطيب فلذلك جعله بعد النساء فراع : _إىل أن يقولالحبيب

يف  يف هذا الكالم إىل أن يقول _ ويستمر  الرحمن  الستوائه عليه باسمهرفيُع الدرجات ذو العرش  قوله
ناه في غير موضٍع من هذا الكتاب وفي في العالم كما بيّ يان الرحمة ر  فبحقيقته يكون س  : 221الصفحة 

؟! _ أيَن هذا املوضوعلتحام النكاحي في براءة عائشةوقد جعل الطيب تعالى في هذا اإلي الفتوح المكّ 
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ر هكذا  أطيب  فإنّ _ وقبل قليل هو أشار _لتحام النكاحي في هذا اإل _بعائشة  وجيءاحلديث ُحش 
فقال  لتحام النكاحي في براءة عائشةفي هذا اإل _ة _ هو يشري إىل هذه القضي  الطيب عناق الحبيب
ا ممّ  ونأبر  مُ أولئك  باتبون للطيّ بين والطيّ باُت للطيّ والطيّ  والخبيثون للخبيثاتالخبيثاُت للخبيثين 

 .إىل آخر الكالم _وهو عين الرائحة  القول ن  ف سٌ  ألنّ بة يقولون فجعل روائحهم طيّ 

!! هذا هو كتاب فصوص احلكم الذي يف الفرتة األخرية ع؟! باهلل عليكمعلى تشي   هل هذا الكالم يدل  
 حنُن بإمكاننا أن نأيت بأتفه األقوال ميكن أن ،س هذه التفاهاتدرَ ، يعين تُ يوصي الكثري من العلماء بدراسته  

ة ليست صعبة ، ق فيها ، هذه قضي  ونعم  ونستطيع أن نشرحها  للعواهر رات ألتفه الناس حت  بكتب مذك  نأيت 
وعنده قدرة ة لإلنسان إذا كان عنده موسوعي   بة ميكنسَ كتَ مُ  مهنةٌ هذه مهنة الشرح وتكثري املعلومات هذه 

ة أيب ة كقضي  ن هذه القضي  كول ر عليها ما يريد ،على البيان وعنده قدرة على الشرح يأخذ كلمة ويبدأ يسط  
، أبو نؤاس الشاعر ، وجد  ام دخل إىل أحد املساجد، أبو نؤاس يف يوم من األي   حينما كان سكران نؤاس

قتطع مقطوعة من قصيدة من ات إليه وإذا به قد س درسًا يف البالغة واألدب أخذ يُنص  در  يُ أحد املشايخ 
حلقة درس يف أحد ، به  ال  بدأ هذا الشيخ يشرح لط ،أيب نؤاس وبدأ يشرح اجلانب األديب والبالغيقصائد 

ع ، أبو نؤاس أبا نؤاس يقصد هذا وهذا ويقصد ما هو أعمق منها وبدأ يشرح ويفر   املساجد ، فقال وإن  
 ُه؟ قال ل ، قال من قال لك بأن  ؟ قال ل ، قال رأيتَ الشيخ قال يا شيخ أنت تعرف أبا نؤاساقرتب من هذا 

أبو نؤاس هو قاهلا ،  ،ه املعانأيب نؤاس ، قال ل هو يقول هذقال هذه املعان أنت تكذب على أبا نؤاس 
كنت أدري ، من أين أنت جئت هبذه وحني قلت هذه األبيات كنت سكران ما  قال واهلل أنا أبو نؤاس 

نعرف هذه نا الشرح والتفصيل غلُ ة بسيطة ، وحنُن الذين شُ قضي   ، هذهالشرح هبذه الطريقة مكن  املعان؟
 واضح ، فهل هذا الكالم يدل  ة الشرح كيف تكون ، والكالم وبعضنا يعرف بعضًا ونعرف عملي  ة ، القضي  

وا هم احتاجوا إليه واستمر  ولكن  ابن عريب شيعي  هذا الكالم على أن   ابن عريب شيعي؟ ل واهلل ل يدل   على أن  
ون علم األصول ويعودون إىل أحضان علم الرجال ويرتكة ، وواهلل لو يرتكون ابن عريب ويرتكون يف هذه القضي  

حديث أهل البيت سيجدون احلقائق أعمق وأعمق وأعمق من دون احلاجة إىل ابن عريب وإىل مصطلحات 
كل كالمه  ليس وسديدًا ، قطعًا ما من أحد ٍ  وإن كان ابن عريب قال كالمًا صحيحًا ، حت  ابن عريب 
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يب شاعر ، ابن ر أديب ، ابن ع، ابن عريب ريب نابغة ، خصوصًا مثل نابغة مثل ابن عريب ، ابن عصحيحاً 
ع على حديث املخالفني وعلى فقههم وعلى أصوهلم ، ل  عريب فيلسوف ، ابن عريب موسوعي ، ابن عريب مطَّ 

ندافع  لقي به بأفكاره ث  يف شؤونه  أن نأيت به ونُ ة نادرة ولكن ل يعين إذا كان ابن عريب نابغة ابن عريب عقلي  
، يوم غد سنأيت بكتب عرفاء الشيعة لنرى ماذا يقولون عن ابن عريب املنحرفة اخلاطئة و  عن أفكاره   عنه حت  

 ابن عريب.ونكمل حديثنا عن 

 (وَصَلَّى اهللُ عَلَيكَ يَا أبَا عَبدِ اهلل)

 ات:من أراد أن يزور احلسني من بعيد أمجل ما أختم به احلديث زيارة احلسني من بعيد ثالث مر  

 (وَصَلَّى اهللُ عَلَيكَ يَا أبَا عَبدِ اهلل ،وَصَلَّى اهللُ عَلَيكَ يَا أبَا عَبدِ اهلل، ى اهللُ عَلَيكَ يَا أبَا عَبدِ اهللوَصَلَّ)

 :أختم حديثي بذكر ُمـَحمٍَّد وآل ُمـَحمَّدزعجين احلديث عن ابن عريب يُ 

 مريَا أَ َك يَلبِلى قَالمٌ عَسَ، هراء ا زَور يَكسُمَ كِ الْعِلْلى ضِالمٌ عَ سَ، ني سَا حُوح يَبُذْمَ ى الْمَّدَمُالْ حركَلى نَالمٌ عَسَ)

 (نينِؤمِمُالْ

 وصفٍ  ل أستطيع أن أصف قلبه بأي  

كَ أسِى رَلَالمٌ عَسَ، ه اتُركَبَاهلل وَ  ةُمحَرَآل مُـحَمَّد وَ مَائِا قَ ة اهلل يَيَّقِا بَليكَ يَ المٌ عَسَسَالمٌ عَلى قَلبِكَ َيا أَمريَ الْمُؤِمنِني ، )

ينيني سَحُالْ انَ لطَيا سُني وَسَحُ الْ مَادِا خَيَ  ليكَالمٌ عَش سَاطِ العَ  كَانِسَلِة وَابَصَمُالْ ينكَعَوَميني اشِهَ الْ رَمَا قَ وخ يَ ضُفْمَالْ

 .(هاتُركَبَمحتهُ وَرَوَ يكَلَ عَ اهللِ واتُلَصَ

 
 
ونها تصبحون ومتسون على والء فاطمة وآل فاطمة أي

 
 .الفاطمي

 أسألكم الدعاء مجيعا  
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 زهرائيون 
ُ
 حنن

َ
 زهرائيون

 واهلوى زهرائي
ُ
 زهرائيون حنن

 يا زهراء

 يف أمان اهلل.
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