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 يا زهـــــــــــــراء

 ِبسِم اهلل الرَّْحَمن الرَّحيم
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ّىّاهللّعليكّسي

 
 ةّاهللديّياّبقي

 إخوتي أخواتي أبنائي بناتي سَالمٌ عليكم مجيعاً .

 ملفُّ التنزيلِ والتأويل

 م9/4/2013( 12احللقة ) 

 

 يف احللقتني املاضيتني يف اجلزء األول واجلزء الثاين من هذا العنوان ) علم العرفان الشيعي ( ويف م  مرَّ الكال
البن عريب الصويف املعروف ،  ( فصوص احِلك م) على مسامعكم مقاطع  من كتاِب  وت  احللقة السابقة تل  

هذا الكتاب حيمل  أن  ث  عن حد  تت ،ة ، أخذت  مناذج  الشيعي   ة  اه املدرسة العرفاني  تتبن   منٍت عرفايني  وهو أهم  
اً أو بايل إن كان ابن عريب نبي  هذا الرجل حيمل النصب ، ال أ   ث عن أن  اً وما مرَّ من الكالم يتحد  فكراً ناصبي  

الكتب   هذا الفكر فكر  ناصيب وهذه ،يسًا يف شخصِه أم مل يكن كذلك ، حنن عندنا كتب وعندنا فكرقد  
ا ك تبت ا أن  هذه الكتب إم   يقولون بأن   العرفاء الشيعة عتبار أن  ظر اإلة ، هذا إذا أخذنا بنكتب ناصبي  

لنا وقبلنا هبذه اإلدعاءات فما شأين بابن يقول شيئًا ما ، لو تنز   واحدٍ  ت وكل  ا ح رِّف  ة أو أن  التقي  بأسلوِب 
فة كما يقولون ملاذا إذاً يف أو حمرَّ ة ك ِتبت بلسان التقي    ؟ شأين مع هذه الكتب ولو كان فعاًل هذه الكتبعريب

ون يعطون معاٍن م يبدأهولكن  فة؟ ىن نفس هذه الكتب بنفس هذه النصوص احملرَّ ب  ت  ة ت   ة الشيعي  املدرسة العرفاني  
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سياقها اللفظي بشكٍل غري منطقي ، وذلك عن طريق تكثري الكالم ، تكثري الكالم ودالالت خيرجونا عن 
على مسامعكم من   وت  وأهل اخلربة ، تل   ة يعرفها أهل  الفنِّ وهذه قضي   ،وتكثري الشروح مسألة ليست بالعسرية

 .، نسخة الدكتور أبو العال عفيفيالنسخة املشهورة املعروفة هي كتاب ) فصوص احلكم ( وهذه

لنقرأ ماذا كتب ابن عريب وهذا  ،مرع وعن علمِ  ث فيِه عن رؤيا رآها النيب  بقي مقطع تركته  مل أقرأه وهو يتحد  
 لخاتم وليس هذا العلم إّل هو يقول:  ( ةة في كلمٍة شيثيّ حكمٍة نفثيّ  فص  ، من )  63،  62صفحة اليف 

 من مشكاة الرسول الخاتم ول يراُه أحٌد من إّل الرسل وخاتم األولياء وما يراه أحٌد من األنبياء والرسل 
عليه ة _ طبعًا هنا عرفاء الشيعة يقولون يقصد هبذا اإلمام احلج   الولي الخاتماألولياء إل من مشكاة 

هذا الكتاب  بذلك ، ألن  من يقصد ه ال يقصد ذلك ، سنذهب إىل كتاب الفتوحات ونرى السالم ولكن  
ة ( ي  التفصيل يف هذا الكتاب الكبري يف كتاب ) الفتوحات املك   ،منت موجز ،زكتاب موج    مكفصوص احل

ث عن هذا النوع _ حتد  أحٌد من األولياء _ يعين ال يرى هذا العلم وهذه املعرفة _ول يراه  التفصيل هنا _
 ول يراُه أحٌد من األولياء إّل  ما كتب _ من العلم والنوع من املعرفة فيما سبق ، حنن  هنا ال نريد أن نقرأ كلَّ 

الرسالة   من مشكاِة خاتم األولياء فإنّ ى رأوه إّل الرسل ل يرونه مت ى أنّ حتّ  من مشكاة الولي الخاتم
_ الحظوا احلديث عن الرسالة  ع أبدا  طة التشريع ورسالته تنقطعان والولية ل تنقة أعني نبوّ والنبوّ 

الرسالة  فإنّ ة _يف كتب العرفان الشيعي   ين، يعة ة نفس الكالم سيأتينا يف الكتب الشيعي  والتشريع والنبو  
كما هو   _ الوالية اليت مظهرها األت   ة التشريع ورسالته تنقطعان والولية ل تنقطع أبدا  أعني نبوّ ة والنبوّ 

ة وهكذا يعتقد ابن عريب يف نفسِه وهكذا يعتقد صوفي   ،هو خات الوالية ،يقول هو ابن عريب هو املظهر األت
ة ، بعضهم يعتقد هبذه الفكرة ة الشيعي  لعرفاني  درسة ار بِه يف املن تأث  يعتقد م   املخالفني يف ابن عريب وهكذا
لما جاء به خاتم الرسل من وإن كان خاِتُم األولياء تابعا  في الحكم  _ أيضًا وموجودة هذه يف كلماتهِ 

ه من وجٍه ه من وجٍه يكون أنزل كما أنّ التشريع فذلك ل يقدح في مقامه ول يناقض ما ذهبنا إليه فإنّ 
ما ذهبنا إليه في فضل عمر في ُأسارى بدٍر بالحكم د ظاهر شرعنا ما يؤيّ  وقد ظهر فييكون أعلى 

 أبا بكر حكم فيهم بشيء وأن   بدر املذكورة يف كتب السري  عندهم وأن  ة أ سارى قص   يشري إىل أن   فيهم _
ة هنا كانت حلكم عمر يعين األفضلي   اختار حكم  اهلل  اختار حكمًا ولكن   النيبَّ  عمر حكم فيهم بشيء وأن  
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ة الرسالة والنبوّ  فإنّ يذكره ، أعيد قراءة الكالم _ كان  وي حتت الرسول هو هذا الكالم الذينط  ه م  عمر لكن  
أعني نبوة التشريع ورسالته تنقطعان والولية ل تنقطع أبدا  فالمرسلون من كونهم أولياء ل يرون ما 

إذا   فكيف من دونهم من األولياء _ رسل وعمر هو الويل _ املحت  _  من مشكاة خاتم األولياءذكرناه إّل 
وإن كان خاِتُم األولياء تابعا  في الحكم لما جاء به خاتم الرسل من التشريع فذلك ل  كان املرسلون _

من هو هذا الذي من وجٍه يكون  _ ه من وجٍه يكون أنزلبنا إليه فإنّ يقدح في مقامه ول يناقض ما ذه
ه من وجٍه كما أنّ   ل _و الويل تابع للرس ،باعتبار هو تابع للرسلاألولياء من وجٍه يكون أنزل أنزل؟ يعين خات 

د ما ذهبنا إليه في وقد ظهر في ظاهر شرعنا ما يؤيّ  ميكن أن يكون أعلى من الرسول _ يكون أعلى _
كتبهم ، مذكور عندهم يف  تأبري النخل أيضاً فضل عمر في ُأسارى بدٍر بالحكم فيهم وفي تأبير النخل _ 

خرج ورآهم يلقحون خنلهم ومنعهم من ذلك وبعد ذلك يعين على أصحاب بساتني النخل  النيب   ل مَّا مرَّ 
أكاذيب  هذه ،ةذا ال حقيقة هلذه القص  كالنخل شيصًا ف س د  خنيلهم وفسدت مثارهم ومترهم ، هم يقولون ه

ن يكون أكاذيب أ الوحي البد   ، ألن  هكذا ه أكاذيبأن يكون كل   حي البد  الو نا و وهذا الكتاب وحي  حنن  قرأ
عمر في ُأسارى د ما ذهبنا إليه في فضل وقد ظهر في ظاهر شرعنا ما يؤيّ _ !!!وإال  كيف يكون وحي

  ،أفضل ،كان هو األوىل باحلكم  ،أصح من أحكام النيبِّ  عمر كانت له أحكام يعين أن  _ بدٍر بالحكم فيهم 
ال بأس أن  شيء _ م في كل  يكون له التقدّ  أن وفي تأبير النخل فما يلزُم الكامل _ق دَّم امل هو رأيه   كان
فما م _الكامل وهو رسول اهلل أن يتقد   ليس بالضرورة أن   فما يلزُم الكامل _ م عمر على رسول اهلل _يتقد  

في رتبة العلم م نظر الرجال إلى التقدّ ما وإنّ مرتبة  شيء وفي كل   م في كل  يكون له التقدّ  يلزُم الكامل أن
ى صل   النيبَّ  أن   ،رسول اهلل يعين أن  _ ا حوادث األكوان فال تعلق لخواطرهم بهاوأمّ باهلل هنالك مطلبهم 

 ق حبوادث األكوان ليس بالضرورة أن يكون عارفًا هباف شؤون احلياة ، األمور اليت تتعلَّ عرِ اهلل عليه وآله ال ي  
ا حوادث م في رتبة العلم باهلل هنالك مطلبهم وأمّ ما نظر الرجال إلى التقدّ وإنّ  هو العلم باهلل _ا األمر وإمن  

هو يقول  م _ى اهلل عليه وسلّ صلّ  ق ما ذكرنا ولما َمثَّل النبي  األكوان فال تعلق لخواطرهم بها فتحقّ 
 ة بالحائط من الَلِبن _م النبوّ اهلل عليه وسلّ ى صلّ  ولما َمثَّل النبي  _الصالة البرتاء ب  رت  اهلل من برتها  موسل  

م ى اهلل عليه وسلّ وقد َكُمل سوى موضع لَِبنة فكان صلّ  الل ِِب هو الطابوق ، الل ِبن ة الطابوقة من الطني _
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ه ل ا خاتُم األولياء فالبدّ لَِبنة واحدة وأمّ  كما قال م ل يراها إّل ى اهلل عليه وسلّ ه صلّ تلك الَلِبَنة غير أنّ 
ويرى في الحائط _ كما هو يقول_م ى اهلل عليه وسلّ من هذه الرؤيا فيرى ما َمث ََّلُه به رسول اهلل صلّ 

يعين النيب يرى ل ِبن ة بينما خات الوالية ابن عريب يرى ل ِبن تني ، يعين هناك شيء خفي على  _ موضع لَِبَنَتين
ه غير أنّ !!_ حينما تسمعون هذا احلديثالنيب وظهر البن عريب ، هذه حتتاج صلوات قطعًا من عندكم 

 ا خاتم األولياء فالبدّ وأمّ يه _ ة عل_ احلقيقة خمتفي    كما قال لَِبَنة واحدل يراها إّل  مى اهلل عليه وسلّ صلّ 
 م ويرى في الحائط موضع لَِبَنتينى اهلل عليه وسلّ له من هذه الرؤيا فيرى ما َمث ََّلُه به رسول اهلل صلّ 

فيرى ة _ ل بن ه الل ِبن ة فيه من ذهٍب ومن فض   ةحائط النبو   ،_ يعين هذا احلائطةوالَلِبُن من ذهٍب وفضّ 
ة عليه السالم _ كما يقول عرفاء الشيعة املقصود اإلمام احلج    اليرى الل ِِب  _ هذا ابن عريب اللبنتين اللتين

أن يرى نفسُه  فالبدّ ة مَّل بهما لَِبَنُة ذهب ولَِبَنُة فضّ كَ الحائط عنهما وتَ  صَ قَّ ن َ ت َ اللتين فيرى الَلِبَنتين 
أن يرى نفسه تنطبع يف موضع تينك اللبنتني  _ يعين هذا خات الوالية البد   تنطبع في موضع تينك الَلِبَنتين

، عرفاء الشيعة يقولون ال ة إشارة إىل ابن عريب يعين اللبنة من الذهب هي إشارة إىل النيب والل ِبن ة من الفض  
فيكون خاتم ث عن نفسِه _ يتحد  ة ي  ، واهلل كاذبون ، املوجود اآلن يف الفتوحات املك   ةاملقصود اإلمام احلج  

ه تابع لشرع خاتم الرسل لكونه رآها لَبَنتين أنّ األولياء تينك اللبنتين فيكمل الحائط والسبب الموجب 
بعُه فيه من األحكام كما هو آخٌذ عن اهلل في وهو ظاهرُه وما يتّ ة في الظاهر وهو موضع الَلِبَنة الفضّ 

أن يراه هكذا وهو موضع  فالبدّ ه يرى األمر على ما هو عليه ألنّ ما هو بالصورة الظاهرة متبٌع فيه  السر  
ه أخذ من فإنّ رسول اهلل وتظهر يف ابن عريب _ _ اليت هي يف أصلها تشري إىل  ة في الباطنالَلبَنة الذهبيّ 

أخذه ابن فصوص احلكم  _ وهذا هو وحي الَمَلك الذي يوحى به إلى الرسولالمعدن الذي يأخذ منه 
من لدن آدم إلى  نبي   شيء فكل   فهمت ما أشرُت به فقد حصل لك العلم النافع بكل   فإن_ عريب 

ه بحقيقتِه موجود ر وجود طينتِه فإنّ ين وإن تأخّ  من مشكاة خاتم النبيآخر نبي ما منهم أحد يأخذ إّل 
ا  وآدم بين الماء ُكنُت نبيّ برته  اهلل _ كما هو يقول بالصالة البرتاء   _ مى اهلل عليه وسلّ وهو قوله صلّ 

كان وليَّا  وآدُم بين الماء    حيَن بُعث وكذلك خاتُم األولياءإّل  ا  والطين وغيرُه من األنبياء ما كان نبيّ 
 إىل آخر الكالم. _ بعد تحصيلِه شرائط الوليةوالطين وغيره من األولياء ما كان وليَّا  إّل 
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، هنا يف فصوص احلكم ل ة وهذا اجلزء األو  ي  الفتوحات املك   ماذا يقول ابن عريب عن نفسِه ، هو هنا يفلنقرأ 
 ا خاتُم األولياء فالبدّ كما قال لَِبَنة واحدة وأمّ   م ل يراها إّل ى اهلل عليه وسلّ ه صلّ غير أنّ  ؟ قال:ماذا قال

إىل  _ َنتينويرى في الحائط موضع لَبِ م ى اهلل عليه وسلّ ما مثَّله به رسول اهلل صلّ له من هذه الرؤيا فيرى 
ن عريب يف الفتوحات باماذا يقول  فال بُدَّ أن يرى نفسه تنطبع في موضع تينك الَلِبَنتين _ :أن يقول

رؤيا لنفسي في  رأيت ولقد_  381 الصفحة، يف اح قرأه وقدَّم له نواف اجلر  ؟ وهذه طبعة دار صادر ةي  املك  
ى اهلل عليه وسلم حين عن رسول اهلل صلّ  لحديٍث نبوي  ها مطابقة وأخذتها بشرى من اهلل فإنّ هذا النوع 

لي في األنبياء كمثل رجٍل بنى ثَ م مَ ى اهلل عليه وسلّ ضرب لنا َمثَلُه في األنبياء عليهم السالم فقال صلّ 
ة بالحائط  لَِبَنة واحدة فكنت أنا تلك الَلِبَنة فال رسول بعدي ول نبي فشبَّه النبوّ حائطا  فأكمله إّل 

مسمى الحائط هنا المشار  فإنّ وهو تشبيٌه في غاية الُحسن نبياء بالَلِبن التي قام بها هذا الحائط واأل
_ هو يستمر يف كالمه يقول: م خاتم النبيين ى اهلل عليه وسلّ  بالَلِبن فكان صلّ إليه لم يصح ظهورُه إّل 

ة وذهب لَِبَنة بلبن فضّ ة مبنيّ وخمسمئة أرى فيما يرى النائم الكعبة ة سنة تسٍع وتسعين فكنُت بمكّ 
فضة ولَبَنة ذهب وقد َكُملت بالبناء وما بقي فيها شيء وأنا أنظر إليها وإلى ُحسنها فالتفت إلى الوجه 

ة فوجدُت موضع لَِبَنتين لَِبَنُة فضّ  هو إىل الركن الشامي أقرب __ بين الركن اليماني والشامي هو الذي
األعلى ينقص لَبَنة ذهب وفي الصف الذي يليه  في الصف   يني الصفّ ينقُص من الحائط فولَِبَنُة ذهب 

وَكُمَل فكنت أنا عين تينك الَلِبَنتين  َنتينة فرأيت نفسي قد انطبعت في موضع تلك الَلبِ ينقص لَبَنة فضّ 
ي عيٌن تينك ي واقٌف وأعلم أنّ الحائط ولم يبقى في الكعبة شيٌء ينقص وأنا واقف أنظر وأعلم أنّ 

ي في األتباع ل  أنّ تأو  تعالى وقلت مُ عين ذاتي واستيقظُت فشكرُت اهلل هما في ذلك وأنّ  ل أشك  الَلِبَنتين 
وما ذلك ن ختم اهلل الولية بي وعسى أن أكون ممّ  في كرسول اهلل في األنبياء عليهم السالمنفي ص

؟! ما هذه شرحهنا ، هذا حيتاج إىل تفسري وإىل أليس هو هذا الكالم هنا موجود  على اهلل بعزيز _
 .؟الت وهذه األكاذيبعب  اخلز  
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أن يدخل من ولذلك َلمَّا ذكر رسول اهلل الثمانية األبواب من الجنة : يف نفس الصفحة هو أيضًا يقول
اهلل: ، قال رسول يا رسول اهلل وما على اإلنسان أن يدخل من األبواب كلها  :قال أبو بكر ، ها شاءأيّ 

فأراد أبو بكر بذلك  األبواب _ يعين يف نفس الوقت يدخل من كلِّ  أرجو أن تكون منهم يا أبا بكر _
 .ما ذكرنا أن يكون اإلنسان في زماٍن واحد في أعمال كثيرة تعم أبواب الجنةالقول 

، 16الصفحة ل يف األو  ة وهذا اجلزء ي  ل الفتوحات املك  ة؟ يف أو  ي  ل الفتوحات املك  أو  هو ماذا قال أصاًل يف 
أنشأ  ،يعين هذه مكاشفة حقائق المثال _إنشاء هذه الخطبة في عالم الذي شاهدتُه عند  ؟ _ماذا يقول

الذي شاهدتُه عند إنشاء هذه الخطبة في عالم  ل الكتاب _هذا أو  ه يف بداية الكتاب هذه اخلطبة ألن  
ما كتبه ، هو سيشاهد يف عامل املثال  قت أقرأ كلَّ و هو كالم طويل واحلقيقة أنا ما عندي  حقائق المثال _

 ى اهلل عليه وآله _يعين النيب صل   ،داً منصوراً مؤي   ، املشاهد حمفوظ   ،املقاصد داً معصوم  ويف عامل املكاشفة سي  
ومالئكة التسخير من حول  ونته عليه ملتفّ ته التي هي خير أمّ أمّ و ون وجميع الرسل بين يديه مصطفّ 

والفاروق على يسارِه األقدس  _الصديق أبو بكر  والصديق على يمينه األنفس _ون عرش مقامِه حافّ 
يعين  وذو النورين _وعليٌّ يترجم عن الختم بلسانِه نثى ين يديِه قد حنى يخبرُه بحديث األُ والختُم ب
 _ النيب أشار إليه _ ثُمَّ أشاَر إليَّ _ إىل آخر الكالم  مشتمُل برداء حيائِه مقبٌل على شأنه _ عثمان _

 :عن مقامِه العايل ، إىل أن يقول ث، وبعد ذلك يتحد  د ابن عريب مسه حمم  هو إ ألن إلى أن ُقم يا ُم َحمَّد _
فشكرت اهلل عزَّ ى كأني أوتيت جوامع الكلم حتّ  الِحَكم   أو الُحْكم َوُوِهبُت في ذلك الوقت مواهب 

وحصلت في موضع  قد وقف عليها رسول اهلل _صعد على أعلى منزلٍة كان  _وجلَّ وصعدُت أعاله 
قميٍص أبيض فوقفت  مَّ ومستواه وبسط لي على الدرجة التي أنا فيها كُ م ى اهلل عليه وسلّ وقوفه صلّ 

 هو يف نفس املوقف لكن النيب وإال   باشر الموضع الذي باشرُه بقدميه تنزيها  له وتشريفا  _ ى ل أعليه حتّ 
وبسط لي على الدرجة التي أنا فيها   _ قميصه حتت أقدام ابن عريب وضع كم   النيب  ، قميصِه  مَّ وضع له ك  

يعين النيب وضع كم قميصِه ، الكم يعين الردن وضعها  باشر _ى ل أقميٍص أبيض فوقفت عليه حتّ  كمّ 
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ا عليٌّ فهو على حتت أقدام ابن عريب وابن عريب واقف يف نفس املكان الذي وقف فيه خات األنبياء وأم  
 .الوقت ما يكفيتفصيل كثري يف الكالم  ،ة الكاملةسرحي  ة رأيتم املشهد ، املجانب يقف والبقي  

بصيغة  ، mp3املباشر موجودة على الفيديو ، موجودة بصيغة ال  ا وعرب البثِّ تلوت  ها هذه املطالب كل  
، من أراد أن يراجع al-mawaddah.beموجودة على موقع زهرائيون ، موجودة على موقع  ،الفيديو

ه وعداءر فيها ضالله  ونصبه ث فيها ابن عريب اليت يظهن اليت حتد  املواطِ ة ي  فلرياجع ، هذه الفتوحات املك  
 :ا كتب يف الكتاب على سبيل املثال ع شر م  ل إال  ألهل البيت وهذا ال ي شكِّ 

(  224( )  188( ) 152( )  140( ) 122( )  109( )  50(  )  16: ) الصفحة يف لاجلزء األو  
(225 ( )228  ( )242  ( )246  ( )260  ( )272  ( )283  ( )322  ( )326  ( )339  )
اح / بريوت / الطبعة األوىل قرأه وقدَّم له نواف اجلر   /ة / دار صادر ي  ، الفتوحات املك   ( 409( ) 381)

 .1ة ، هذا يف جزء ي  ، الفتوحات املك   1863 ست سنة، دار صادر تأس  هجري  1424 ،ميالدي 2004

 (173( ) 172( )  171( )  168( )  119( )  115( )  83( )  47: ) الصفحة ، 2جزء يف 
(202  ( )215  ( )238  ( )241  ( )271  ( )362  ( )363  ( )381  ( )383 ( )399  )
(433  ( )442 ). 

 .( 305( )  89( )  83( )  31( )  27( )  13( )  12( )  10)  :صفحةال،  3جزء 

 .( 285( )  265)  ( 229( )  203( )  202( )  132( )  111( )  30)  الصفحة: ، 4جزء 

(  101( )  93( )  64( )  63( )  41( )  22( )  21( )  20( )  10)  :صفحةلا،  5جزء 
(135 ( )159  ) (181  ( )230  ( )275  ( )310 ). 

(  121( )  97( )  90( )  89( )  56( )  55( )  36( )  35( )  13: ) الصفحةاجلزء السادس ، 
 (155  ( )215  ( )290  ( )294 ). 

 (. 311( )298( ) 249( )  205 ( ) 89( )  88( )  66( )  49( )  9: ) فحةصال،  زء السابعاجل
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 (. 303( )  302( )  301( )  247( )  238( )  198( )  136( )  18: ) الصفحة،  8جزء 

 عشرة باملئة ، وهذه ل حت  من نصبِه وضاللِه يف هذا الكتاب ، هذا ال يشكِّ  جزء يسري إال   ماهو هذاوواهلِل 
 ال وإال  ، سأختار لكم مناذج من هذه الكلمات لة بالصوت وبالفيديو املقاطع أنا قرأتا وموجودة مسجَّ 

 . هذاأستطيع أن أقرأ كلَّ 

( 242الصفحة: )ث عن أهل البيت عن آية التطهري ، هنيئاً لعرفائنا ، يف وهو يتحد  ل ، مثاًل هذا اجلزء األو  

ستمعوا ماذا يقول إ }لِيُذْهِبَ عَنْكُم الرِّجْسَ أَهْلَ البَيت وَيُطَهِّرَكُم تَطْهِريا{: ل وهو ي ورد اآليةمن اجلزء األو  

فدخل الشرفاء أولد فاطمة  _ يف هذه اآلية يقصد _  همكل    فدخل الشرفاء أولد فاطمةابن عريب _ 
_  ن الغفرانفي حكم هذه اآلية مهم ومن هو من أهل البيت مثل سلمان الفارسي إلى يوم القيامة كلّ 

رون اختصاصا  فهم المطهَّ أوالد فاطمة _  ل فيها كلَّ ل فيها سلمان وأدخ  اآلية يعطيها معىن الغفران وأدخ  
ول يظهر حكم م ، لشرف ُم َحمَّد وعناية اهلل به ى اهلل عليه وسلّ صلّ  وعناية  بهم لشرف ُم َحمَّدمن اهلل 

هم ُيحشرون فإنّ _ رين يف الدار الدنيا هم غري مطه  _   في الدار اآلخرةإّل هذا الشرف ألهل البيت 
اكم أمره وقد زنى أو سرق عليه كالتائب إذا بلغ الح قيمَ أُ ا  ا في الدنيا فمن أتى منهم حدّ مغفورا  لهم وأمّ 

 هذاماعز  _ هول يجوز ذمّ كماعز وأمثالِه ق المغفرة  مع تحق   أقيم عليه الحد   _شرب اخلمر  _أو شرب 
 ،رجوهوأخِه ى اهلل عليه وآله أمر حبد  النيب صل  بزنا وبعد ذلك  عند النيبِّ  وأقرَّ ة ، ماعز هذا الذي جاء له قص  

الذي أقرَّ على نفسِه  كان املفروض أن يرتكوه ألن  هو خرج من احلفرة  وا برمجِه م ول مَّا بدأأخرجوه أن ي رج  
واستطاع أن خيرج من والتفاصيل املوجودة ، إذا كان هو أقرَّ على نفسه ة املوجودة حبسب األحكام الفقهي  

ري وضربه  وجد عظم بعري ويف الطريق ومن الذين ركضوا ورائه الزب  احلفرة أن ي رتك ولكن املسلمني ركضوا ورائه 
مذكورة يف  الك األنصاري بن مة ماعز ، قص  لو كان عليٌّ معكم ل م ا فعلتم هذا  قال النيب   به فقتله ول مَّا أ خرب  

أوالد فاطمة الذين تشملهم هذه اآلية هم  أن  بيف كتبهم ، يقول موجودة  ،كتب السري  ويف كتب احلديث
مثل ماعز ولكن ال ي ذ م ون  ،عليهم احلد ي قام   ،يزنون ،فهم يشربون اخلمور مغفور هلم يف اآلخرة أمَّا يف الدنيا
وهنيئاً لعرفاء  !!عهِ اًل على تشي  أو   ، هذا التخليط والتخبيط يدل   فال ي ذم  بالزنا باعتبار ماعز هو أقرَّ على نفسِه 
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ا  أقيم عليه كالتائب ا في الدنيا فمن أتى منهم حدّ وأمّ  _ !!سوة وهبذا القدوة هنيئًا هلم هباهبذه األ  الشيعة 
_ إىل  المغفرة كماعز وأمثالهِ ق اكم أمره وقد زنى أو سرق أو شرب أقيم عليه الحد مع تحقّ إذا بلغ الح

ذا  املهدوي أو أنتم إ امللفِّ ا أن تعودوا إىل ون إم  الم كثري وما عندي وقت ، إذا أنتم حتب  هات كآخر الكالم الرتَّ 
 .كان عندكم الكتاب أنتم راجعوه

ه ، أهل له كمَّ  ش  رسول اهلل فر   ،عن نفسِه هوولكن ، ؟ ، هذا عن أهل البيت ، ماذا يقول 339الصفحة يف 
هبذا الع ل م الفذ الذي تستقي ة ة الشيعي  هنيئًا للمدرسة العرفاني   !!البيت يشربون اخلمور ويزنون ما فيها شيء

 .ارف!!منه املع

الشياطين ألقت  فإنّ واألهواء  وعلى هذا جرى أهل البدع_  اجلزء األو ل من، أيضًا  339 يف الصفحة
ب فيُنسَ وا ى ضلّ من عدم الفهم حتّ طرأت عليهم التلبيسات  ون فيه ثمّ ل يشكّ إليهم أصال  صحيحا  

وأكثر م منه له يتعلّ  تلميذٌ الشيطان في تلك المسائل  ذلك إلى الشيطان بحكم األصل ولو علموا أنّ 
أهل  ل  بحب  أوّ  ة منهم فدخلت عليهم شياطين الجن  ول سيما في اإلماميّ ما ظهر ذلك في الشيعة 

وكذلك هو لو وقفوا ول يزيدون  من أسنى القربات إلى اهللذلك  فيهم ورأوا أنّ واستفراغ الحب البيت 
هم حيث وسب  ى إلى بغض الصحابة إلى طريقين منهم من تعدّ أهل البيت  وا من حب  هم تعدّ  أنّ عليه إّل 
ما قد ة الخالفة فكان منهم ة في قضيّ يويّ أهل البيت أولى بهذه المناصب الدن لوا أنّ وتخيّ موهم لم يقدّ 

_ يعين وفي جبريل عليه السالم الصحابة القدح في رسول اهلل  سب  عرف واستفاد وطائفة زادت إلى 
، واضح  شيعةلفرتاء املعروف على اة املعروفة اإلهذه القضي  ه كذب األمني وخان األمني ة أن  قضي   ،ةهذه القضي  

 .ه هكذاوالكتاب كل   ، لة هذا اجلزء األو  ي  ، هذا هو الفتوحات املك   !!أصيلالرجل شيعي  الكالم ، واضح أن  

ى وقد صلّ  يه فاسق _ تسم  ا الناس وإمن   اج ليس بفاسقٍ احلج   ث عن أن  ، يتحد   83 الصفحةاجلزء الثاين يف 
اهلل بمن آمن  لين بخالف فكل  المتأوّ  اق بال خالفاج وكان من الفسّ خلف الحجّ بن عمر عبد اهلل 

_  اج فاسقي احلج  _ اهلل أجل من أن يسم  ي هذا فاسقا  سمّ هلل في ألوهته فاهلل أجل أن يُ وقال بتوحيٍد 
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ر في اإلمامة ما دام ل ن والمعاصي ل تؤثّ لخروجِه عن أمٍر معيّ  _عند الناس يعين _  ي لغةوإن ُسمّ 
 .ث عن إمامة الصالةويتحد  هتصري إمامة ال بأس بذلك ،  هي ما دام ليس بكافر _ى كافرا  يسمّ 

ون به بن عمر الذي يحتجّ بد اهلل وكذلك فعل ع من نفس اجلزء _ 383الصفحة ونفس الكالم يعيده  يف 
في اج ليس بفاسق الحجّ  فإنّ  ى ليس خلف الفاسق _ابن عمر صل   وأخطأوا _الصالة خلف الفاسق في 

، يف نفس  !!من األولياءها العرفاء هبذه النماذج لكم أي  ، هنيئاً  !!اج كان  ويل من األولياءاحلج   حال أدائِه _
م مسرف ولقد أخبرني من أثُق به في دينه عن رجٍل فقيٍه إمام متكلّ  _املهازل الصفحة ، الحظوا هذه 

 _: دخلُت عليه في مجلس يُدار فيه الخمر وهو يشرب مع الجماعة ففرَِغ النبيذ على نفسِه قال لي
هو واجلماعة رجل فقيه إمام ، هذا الرجل الفقيه يقول  (ابن عريب) هو ،عالِ م اإلماماليعين هو هذا الفقيه 

_ قالوا له لتأمر أحداً  نبيذبفالن يجيء إلينا إلى فقيل له نَ ف ذ _ وا مخرهم أمت   ،شربوا اخلمر ،شربوا النبيذ
نَ ف ذ إلى فالن يجيء _بون يعين عميل الظاهر ز  هو مِ الظاهر يعرف شركة النبيذ يذهب إىل فالن من معارفِه 

 _مع هذه الكراماتيعين  او صلوات سو   _ ي ما أصررت على معصيٍة قطفقال ل أفعل فإنّ  إلينا بنبيذ
ل والثاين _ يعين البيك األو   ي ما أصررت على معصيٍة قط وأنَّ لي بين الكأسين توبةفقال ل أفعل فإنّ 

ي فأتركُه ني ربّ هل يوفقّ وأنَّ لي بين الكأسين توبة ول أنتظرُه فإذا حصل في يدي أنظر  _ توبةن وبينات
فهكذا هم العلماء ، هؤالء هكذا هم ، هو يقول  _ يخذلني فأشربه فهكذا هم العلماء رحمهم اهللأو 

فهكذا هم العلماء رحمه اهلل مات هذا العاِلم وفي قلبِه  ة _للمدرسة العرفاني  هم العلماء األسوة والقدوة 
إليَّ وكان باألشواِق  يي وسألني عنّ واجتمعُت به وما عرفن_ما لقاه ابن عريب _ ني من كونِه لم يلقِ حسرة 

 .يقول عرفاء الشيعة عن هذا الكتاب؟! سنقرأ بعد قليل ماذا التعب  ما هذه اخلز   رحمُه اهلل _

الغسل عبادة  إنّ  ث عن غسل األموات _وهو يتحد  ع ابن عريب ، دليل قوي على تشي   171 الصفحةيف 
ت تنظيف ل المشرك ومن رأى أن غسل الميّ : ل يُغسَ يها من الثواب على المغسول ، قاليعود ما ف

لعنة اهلل على من يقول هبذا القول  ِه أبي طالب وهو مشرك _بغسل عمّ قال يُغسل المشرك وأمر النبي 
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ع ة على تشي  دالئل قوي  ، ن يقول هذا القول دافع عم  ولعنة اهلل على من يرضى هبذا القول ولعنة اهلل على من ي  
 .مع ابن عريبع ابن عريب من يعتقد بتشي   ر كلَّ هم احش  الل   ، !!ابن عريب

في هذه  رجال اهلل _ واعلم أنّ  10 الصفحةمسعوا ماذا يقول ابن عريب يف ذا اجلزء الثالث ، اجلزء الثالث إه
الوقت ما  الكالم ، أنا ما أستطيع أن أقرأ كلَّ يف الكالم  ويستمر  الطريقة هم المسمون بعالم األنفاس _ 

الظاهرة كما حاز الخالفة الباطنة ومنهم من يكون ظاهر الحكم ويحوز الخالفة _  إىل أن يقول ،يكفي
وعثمان وعلّي كأبي بكٍر وعمر   ؟ _الظاهرة والباطنة مثل من_ يعين مجع املقامات جهة المقام من 

ول حكم ة ل ومنهم من له الخالفة الباطنة خاصّ بن عبد العزيز والمتوك  الحسن ومعاوية بن يزيد وعمر و 
ًا هكذا هم كان صوفي  مسه أمحد  إ ابنهلارون  ي قال بأن   _بن هارون الرشيد السبتي له في الظاهر كأحمد 

ن حاز ل م  هات ، يعين املتوك  إىل آخرِه من مثل هذه الرت   وأكثر األقطاب _وكأبي يزيد البسطامي  يقولون _
؟ هذا اجلزء الثالث وطبعًا أنا ذكرت أرقام الصفحات ة ، ماذا تقولون عن مثل هذاة والباطني  املقامات الظاهري  

ذكرت أرقام  ، مشحون أيضاً وإال   اآلن، كلمة  الكتاب مشحون ، هذا اجلزء الرابع أنا ما اخرتت منه
 .بت من بعض األجزاء بعض الكلماتنتخحات، إالصف

وهذا مقام  ة ، يقول:دي  ث عن منزلة عالية من احلضرة احملم  ، يتحد   41 يف الصفحةهذا اجلزء اخلامس 
لون  تتوس  كتبوا األمساء حت  أ_ من الشيوخ ق به ن تحقّ وممّ وأبي بكٍر الصديق رضي اهلل عنه رسول اهلل 

بعد عوها أكتبوها أو نق   األمساء، هذه  !!ل هبااألمساء ويتوس   والديه الذي يكتب هذه رمحة على،  !!هبا
_ حمدون  41 الصفحة،  !!ب  نفخًة شديدةسبِّ ذلك سي   ألن  الكتابة ولكن حذاري من أن تشربوا املاء 

_ د ليس يف مقام رسول اهللمَّ ح   الء يف مقام رسول اهلل آل م  هؤ _ وأبو يزيدالخراز  وأبي سعيد رالقصا
بو السعود بن الشبل وكان في زماننا هذا أ البسطامي وأبي سعيد الخراز وأبو يزيد حمدون القصار

ويوسف الشبريلي ويوسف  وأبو عبد اهلل الشرفيد األواني وصالح البربري وعبد القادر الجيلي ومحمّ 
بن وعبد اهلل بن المجاهد د بن قسوم وأبو عبد اهلل أو الحنَّاوي ، محمّ اوي نَ ابن تعز وابن جعدون الحَ 
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وما يضيق الكتاب عن وأبو العباس الحصار وعبد اهلل القطان وأبو عبد اهلل المهدوي ست مَ تاخَ 
 .ذكرهم

ى األعظم صل   ث عن معراج النيبِّ يتحد  فطلب اإلذن في الرؤيا _  _ 56 يف صفحةهذا يف اجلزء السادس 
فسمع صوتا  يشبه صوت أبي بكر  _فطلب اإلذن في الرؤيا بالدخول على الحق  م اهلل عليه وآله وسل  

ي؟ فلما وقع ي يصلّ أربّ وقال في نفسه ي فراعُه ذلك الخطاب ك يصلّ ربّ  إنّ وهو يقول له يا ُم َحمَّد قف 
ي : }هو الذي يصلّ س بصوت أبي بكٍر الصديق تلى عليهوأَنِ من هذا الخطاب ب في نفسِه هذا التعج  

 .!!هذه حتتاج إىل صلوات بصالة الحق _لمراد عليكم ومالئكته{ فَ َعِلَم عند ذلك ما هو ا

يف يق أليب بكٍر الصد  ث عن املقامات العالية يف البداية يتحد  من نفس اجلزء السادس  294 الصفحةويف 
 ة _اإللهيّ فهو ُمالزٌم لتلك المشاهدة والشؤون ها من ذلك الوجه فإذا َعِلَم األشياء كلَّ  نفس الصفحة _

وما نبََّه أحٌد  :يقول ويستمر    رأيت اهلل قبله _في قولِه ما رأيُت شيئا  إّل يق وهو مقاُم الصدّ  :إىل أن يقول
يق  أبو بكر الصدّ في قلب المعتكف على شهودِه إّل ن منه على هذا الوجه وما يتكوّ فيما وصل إلينا 

ث عن املنزلة العالية أليب بكر إىل آخر الكالم ، يتحد   يق _ولكن نحُن ما أخذنا من تنبيه أبي بكر الصدّ 
حينما ى اهلل عليه وآله أمري املؤمنني آذى رسول اهلل صل   ث عن أن  يتحد  ويف نفس الصفحة بعد هذا بسطور 

كالم من الوحي املنزَّل سيأتينا   ،وهذا الكتاب أيضًا من الوحي ،تاة املفرت  القص  أراد أن خيطب ابنة أيب جهل 
الكعبة كتبه  ابن عريب ووضعه  على سطح هذا الكتاب   ة بأن  ة الشيعي  رمز املدرسة العرفاني  د علي القاضي السي  

يف احلجاز وبقي الكتاب  على رسلِه  ة ع واألتربة والعواصف الرتابي  السماء مطرت واحلر ذلك الالف ،سنة كاملة
هو الكالم املوجود ، وللعلم  االكالم املوجود وهذ أراد كلَّ اهلل  ذلك على أن   فدل   منه شيء كما هو مل يتغري  

مها لولدِه ، هو هكذا يقول سنقرأ يف آخر وسل  ومكتوبة يف زمان ابن عريب وحتت إشرافه قة النسخة حمق  هذه 
 _ بن أبي طالبخطب الناس في حق  علي  م َلمَّاى اهلل عليه وسلّ ولذلك قال رسول اهلل صلّ الكتاب _ 

يف  قال النيب  فماذا على ابنتِه فاطمة _ ه يخطب ابنة أبي جهل إذ قيل له أنّ  خطبة _ خطب يعين النيب  
 _ها ما يسر   نيها ويسر  ما يسوؤ  نييسوؤ ي فاطمة بضعٌة منّ  أنّ  خطبتِه ل مَّا خطب  الناس يف حقِّ علي ؟ _
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ة هبذا القدوة وهبذه ة الشيعي  تها املدرسة العرفاني  ، هنيئًا لكم ، هنيئًا لكم أي  يعين هذا احلديث كان يف عليي 
كثري موجود ، هذا يف اجلزء السادس من كتاب ابن ة ، هناك كالم  القص  ، إىل آخر الكالم يف هذه األسوة 

 .الظلمات ، ظلمات  فوقها ظلمات ،ةي  الغلوقات املك   ،ةي  املغلقات املك  بل ة ي  ليس الفتوحات املك  عريب 

 18 ةالصفحهذا اجلزء السابع وأيضاً فيه شيء  كثري أنا اخرتت بعضاً من هذه املقاطع من هذه األجزاء ، يف 
وعثمان أبا بكر يموت قبل عمر وعمر يموت قبل عثمان  أنّ فلمَّا كان في علم اهلل  من اجلزء الثامن _
م فقدّ فجعل خالفة الجماعة كما وقع له حرمة عند اهلل  والكل   عن جميعهم رضي اهلليموت قبل علّي 

أبا بكر ميوت قبل عمر  ة ألن  هكذا كانت القضي   أجل غيرِه من هؤلء األربعة _من َعِلَم أن أجلُه يسبق 
يوافق احلقائق ، ال أدري  و ة التأرخيي  يوافق األحداث  وعميق   دقيق   ، فهم  صار عمر ميوت قبل عثمان وهكذا 

 .ع هذه الفضائحة كيف ترق  املدرسة العرفاني   ،عون هذه الفضائحكيف يرقِّ 

ولقد بلغني عن اإلمام _ ملكرمةابعد أن أكمل هذه ، هذه حتتاج إىل ثالث صلوات  198صفحة يف ال
يخ فقيل له في ذلك ، فقال ما بلغني كيف كان رسول ه ما أكل البطّ رضي اهلل عنه أنّ بن حنبل أحمد 

فقال ما بلغني كيف كان  _ فما أكل البطيخيخ كيف كان يأكل البط    النيبَّ  ما كان يعرف أن  _ اهلل يأكلُه 
على سائر ة م علماء هذه األمّ في ذلك تركُه وبمثل هذا تقدّ ة رسول اهلل يأكلُه فلمَّا لم تبلغ إليه الكيفيّ 

ة م علماء هذه األمّ وبمثل هذا تقدّ  _ ذاكهذا هو كالمه  يقول ه _  فال لهكذا هكذا وإّل علماء األمم 
 .فال ل على سائر علماء األمم هكذا هكذا وإّل 

 نتهى الباب بحمد اهلل بانتهاء الكتابإ: هو يقول ابن عريب 303الثامن يف الصفحة  هذا هو آخر اجلزء 
ء الرابع والعشرين من شهر ربيع ربعالذي هو خاتمة الكتاب بكرة يوم األوكان الفراغ من هذا الباب ا

_ نسخة األخرية ال يعين هذه ، 638(، ابن عريب مات سنة  636_ ) سنة ست وثالثين وستمئةل األوّ 
إىل  قُه اهلل وهذه النسخة _وفّ د ابن العربي الطائي الحاتمي بن محمّ بن علي د محمّ  وكتب منشئه بخط  

وإىل  _بن يوسف أمير الحرمين ه فاطمة بنت يونس الذي أمّ د الكبير وقفتها على ولدي محمّ  :أن يقول
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ه وقبل أن ميوت بسنتني وأعطاها ابن عريب وكتبها خبطِّ آخر الكالم ، هذه هي النسخة اليت أشرف عليها 
 .هذا اجلزء التاسع هو فهارس، البنه أوقفها على ولدِه 

أرقام الصفحات ذكرت  وأنا  ،هذا هو ابن عريب يف فصوصِه ويف فتوحاته ، هذه الفصوص وهذا الفتوحات
 لو  هات ، حت  فيه الكثري من مثل هذه الرت    الع ش رما ي ش كِّل حت  لكم وواهلل ما ذكرته  من أرقام الصفحات 

ف ما هو بكتاب ابن عريب ، حيرَّ ؟ إذاً هذا لِه إىل آخرهِ ف من أو  ل أن حيرَّ عق  هل ي  ف رَّ كان كتاب ابن عريب حم  
ف  ، عادًة الذي يريد أن حيرِّ ف كتاب بكاملِه كم هو غيب يف سطرين يف مكان ، يعين هذا الذي حيرِّ  يف سطرٍ 
رون ، عادًة الذين يفكِّ نة ف يف مواضع معي  أن حيرِّ  البد  ف كتاب ر كي حيرِّ مقصد والذي يفكِّ  عندهكتاب 

فوا الكتاب من ال أن حيرِّ يكونون أذكياء وعندهم فكرة يريدون أن ي وصلوها ويومهون الناس بتحريف الكتب 
 .هات يا مجاعةرَّ لِه إىل آخرِه ، هذه ت   أو  

ة اليت ة األصولي  من أقطاب ورموز املدرسة العرفاني   ناؤنا وعلماؤنا وفقهاؤنا وعرفاؤ نا وأجال  يقول سادات  لنرى ماذا 
ست أسرار املاضني منهم ودامت ِظالل الباقني  منهم ، ماذا يقولون؟ ة قدِّ يف أحضان املدرسة األصولي   نشأت

 .ب يف كتبهمنتقل  

ديث بشكل خاص عن مدرسة الشيخ حنن كان احل؟ ليد حيدر اآلم  ماذا يقول السي   :على سبيل املثال
قريب من عصر ابن  كان يف عصرٍ   ليد حيدر اآلم  ن ، السي  هي املوجودة اآل حسني قلي اهلمداين باعتبار

ل من نظَّر  من لي يكاد يكون هو أو  د حيدر اآلم  عريب ، بعد ابن عريب ، حبسب الكتب املوجودة عندنا السي  
كتب   ( هذا من أهمِّ )جامع  األسرار ومنبع  األنوارالشيعة لعرفان ابن عريب ، يعين هذا مثاًل هذا الكتاب 

لكن هذا منوذج ة كتبِه على بقي   لع   أنا مطَّ كتب كثرية أنا جئت بكتاب واحد وإال  لي وعنده  د حيدر اآلم  السي  
وعن تالمذة ابن عريب ، مأخوذ عن ابن عريب ِه الكبري بكلِّ  لي ، هذا الكتابد حيدر اآلم  السي  من كتب 

في خصوص كتاب  لي هكذا يقول يف حق ابن عريب:د حيدر اآلم  ؟ السي  ليد حيدر اآلم  فماذا يقول السي  
لي ماذا د حيدر اآلم  ، ابن عريب هكذا قال ، السي  أعطاه الكتاب  قد النيبَّ  أمل يقل بأن   فصوص الحكم _

والعقل والكشف ى اهلل عليه وآله بحكم النقل صلّ  في تحقيق وصول الكتاب إليه من النبي   ؟ _يقول
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القول )يف كتاب األوىل ، هذا الكالم ذكره  الشيخ قاسم الطهراين قرأ السطور موضوع طويل عريض فقط أ_
ة على أن جيمع فيه األدل  حياول كبريين   نيجزئ( كتاب من حميي الدين ابن العريبع الشيخ األكرب املتني يف تشي  

البن الفصوص  كتاب  ،ليد حيدر اآلم  ث عن السي  لنتحد  لكن اآلن ة ى تفاهة هذه األدل  نر وس ع ابن عريبتشي  
 النصوص يف شرح نص  إمسه  )لي د حيدر اآلم  له شروح من مجلة هذه الشروح هناك شرح للسي  عريب 

فنقول ل شكَّ  يقول هذا الكالم _النصوص  يف نصِّ  )السي د حيدر اآلم لي العارف الشيعي( ( هوالفصوص
، أرباب التحقيق وأصحاب الذوق  كل    ،همكل    أرباب التحقيق وأصحاب الذوق بأسرهم _ أنّ ول خفاء 

أرباب التحقيق  أنّ  _ال أدري لكن هو يقول هكذا لي د حيدر اآلم  سي  الال أدري هل أجرى استفتاء 
وصل إىل ابن عريب كتاب فصوص احلكم   موا أن  ؟ سل  ماذا سلمواوأصحاب الذوق بأسرهم سلَّموا هذا _

ى صلّ  هذا الكتاب وصل إليه من النبي   فقوا على أنّ وا بِه واتّ سلَّموا هذا وأقرّ _ فهو وحي   من طريق النيبِّ 
له شروحا  ومدحوه وقد كتبوا _ ل الكتابيف أو  _ لهِ اهلل عليه وآله على الوجه الذي أخبر به هو في أوّ 

يعين   كما ذهبوا إليه _إّل والحق  في طرفهم وليس الحال وإلى اآلن وهم على هذا عليه  مدحا  ل مزيدَ 
كما هي وعن أنبيائِه وأوليائِه  عن اهلل تعالى _ أمثايل_ ولكن بعض المحجوبين  _ هذا الكتاب من النيبِّ 

ه ى اهلل عليه وآله وأنّ صلّ هذا كذٌب منه وافتراء على رسول اهلل  عليه ذلك وقالوا إنّ عادتهم أنكروا 
ناه هذا كالم الذي قرأ  هذا الكالموإال   _قطعا  ل يمكُن هذا وإن أمكن فقد التبَس على عينِه الشيطان 

ه يف مدح ابن عريب كل    ، هذا الكالملي طويل عريض د حيدر اآلم  ى اهلل عليه وآله وكالم السي  رسول اهلل صل  
املراتب  فِّ ه يف أعلى مصاعريب وأن   ، يف مدح ابن 413 الصفحةوينتهي يف  309 يبدأ من الصفحة

 .ليد حيدر اآلم  ، دعين من السي  لي د حيدر اآلم  والدرجات ، هذا السي  

د علي الشاه حمم   ، هذا أستاذ   لوة الطباطبائيجِ د أبو احلسن ٍة أخرى لنذهب إىل السي  شخصي  لنذهب إىل 
ومن  لوة ينقل عنه البعض من العرفاء، أبو احلسن جِ د اخلميين د علي الشاه آبادي أستاذ السي  حمم  و آبادي 
 املتويف  أبو احلسن الطباطبائي  د_ يعين هو السي   لوة في نهاية درسهِ ن المرحوم جِ يدَ وكان من دَ _ تالمذتهِ 

_ ما هو ة ستمرَّ لمدّ والذي ا لوة في نهاية درسهِ ن المرحوم جِ وكان من ديد_ للهجرة 1314 سنة
س كان يدرِّ يلعن ابن عريب  يف ناية الدرس بعد أن يكمل الدرس  محيي الدين ابن عربي _ عنُ لَ _ ديدنه  
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ام ة أيّ لعدّ ة _ د ترك تلك السري السي   أن   التالمذة فوجئوا إلى أن فوجئ التالمذة _ _الفلسفة واحلكمة
رين عن السبب في ذلك فقال ما هو مضمونه حدَّث درسِه وكان أجرأ من اآلخَ فسأله أحد فضالء 

 علىوِلَما طعن مع أهل البيت عليهم السالم مخالفتِه ل ا  لعن ابن عربي ظنّ د لوة كنت أتعهّ د جِ السيّ 
 علىوِلَما طعن _كتب موجودة اللع على هذه التفاصيل ، _ يعين هو مط   الشيعة في مواضع من كتبه
أهل بيتِه عليهم السالم ولكن رأيُت في المنام رؤيا وذلك ُحبَّا للرسول و  الشيعة في مواضع من كتبه

را  فيه جماعة ومنوَّ ما  : دخلُت مجلسا  معظَّ بما يلينقل رؤياه   فعرفت خطأي في ذلك ثمّ ة ليالٍ قبل عدّ 
 جلسمجالٌس في صدر ال وآلهى اهلل عليه خاتم األنبياء صلّ  د دخولي علمت أنّ من األكابر فبمجرّ 

وقد ازداد وقد ظهرت الكراهة في وجهه ي بوجهِه الشريف فرأيتُه أعرض عنّ فمشيت لتقبيل رجلِه 
ى اهلل عليه صلّ  فخاطبني خاتُم األنبياء عندما وجدُت ابن العربي في يمينهِ بي وحيرتي واضطرابي تعج  

ا اقتربت إلى ابن عربي دُه فعندمذهب إليه وتفقّ لح هلل؟ إالعبد الصااي هل تلعن هذا وآله معاتبا  إيّ 
 ةوابن آوى والسباع الوحشيّ ة ذئاب فرأيت بئرا  ظهرت فيه عدّ نافذة  أشار إلى األرض فانفتحتدِه لتفقّ 

ابن  ألن  ة ذئاب وبنات آوى عد   ، يقالالكاتب أعجمي ال ي قال وابن آوى وابن آوى هو ألن   _والمفترسة
م  ة ال آوى يف العربي   مع بنات آوىع أبناء آوى ُت  ة والمفترسة ة ذئاب وبنات آوى والسباع الوحشيّ عدّ _ ُت 
 ما قالُه أحيانا   ؟ فعرفت حينئٍذ أنّ ي ماذا كنت تصنعفقال لي إن عشت معهم بدل  منّ  فاستوحشتُ 

رب  على ذلك_  تماشيا  مع الظََلمة  هات وهل أن  ؟ وما هذه الرت  ال يكتب ، ملاذا يكتب الضالل؟ وهل هو جي 
احلديث  هذا املنام صحيح ومن قال هذا ن قال أصالً هات ، وم  !! ما هذه الرت  املناماتالدين ي بىن على 

د ًا السي  هذا النصب على أساس منام ، أنا شخصي   نقبل ابن عريب بكلِّ  يعين هكذا هاتصحيح ما هذه الرت  
، هل هو ش كالمه  يف اليقظةقا، أنا أنكالمه  يف املنام   أقبل حت   ظةق  الي   لوة ال أقبل كالمه  يف أبوا حلسن جِ 

يعين  ،ة يا مجاعة هي مثل أكل امليتةة التقي  عملي   إن    أقبل منه املنامات ، ث  يوافق كالم أهل البيت أو ال حت  
الف عقيدتك بالقدر الذي ة ت ظهِ أنت حينما تكون يف تقي   اخلزعبالت تنجو به ما الضرورة إىل هذه ر ما خي 

ة أو ة فنحن  ما ندري هل هي تقي  باطل الرؤيا إذًا هذه فة حتري، وإذا كانت القضي  ة ة تقي  ت القضي  إذا كان
ة  فأين هي احلقيقة هل هي التقي  ي إىل احلقيقة والكشف يؤد  ، إذا كنتم أنتم عرفاء وأصحاب كشف ريف حت
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ة يف األحكام الشرعي  ة يا مجاعة معروفة لوة فالتقي  احلسن جِ د ابو ة مثل ما يقول السي  ؟ وإذا كانت التقي  كما هنا
وشحن هذه املوسوعة ة ي  ، ما احلاجة إىل تأليف موسوعة مثل الفتوحات املك  مثل أكل امليتة بالقدر الضروري 

للزهراء  وبالنصب والعداء ألهل البيت ما احلاجة إىل ذلك ، هناك جزء كبري فيها يظهر فيه العداءبالرتهات 
راجعوا  ،املهدوي ه يف امللفِّ يقصد الزهراء ، والكالم أنا ذكرت خاصي  صلوات اهلل وسالمه عليها ، بشكلٍ 

عوا من هذا الربنامج عليهم أن أن ينتفاإلخوة الذين يريدون  ،قبل هذا الربنامجاملهدوي ، أنا قلت  امللفَّ 
ات ألنه هناك الكثري من املطالب بينتها يف امللف   ،قليلة ،رومةخم ستبقى الفائدة ات السابقة وإال  معوا امللف  يس

مة الطباطبائي ماذا العال  ، لوة احلكيم الطباطبائيد أبو احلسن جِ ، هذا هو السي   متهيدًا هلذا امللف  السابقة 
د وهو تلميذ السي  شيخ مرتضى املطهري ال؟ صاحب  امليزان ، صاحب  امليزان يقول كما ينقل عنه يقول

ري يف مطهَّ  شيخ مرتضىال_ هذا الكالم ذكره   ومحيي الدين: العرفان والفلسفة ، يقول يفالطباطبائي 
ومحيي الدين كباقي العباقرة ل يمكن الطباطبائي _  دالسي   شرحِه على منظومة السبزواري ينقل كالم

رين كصدر الدين الشيرازي لم يخضع أمام أحد كخضوعه أمام وبعض المفكّ ه أعجوبة  بأنّ توصيفُه إّل 
؟ مة الطباطبائي ماذا يقول_ العال  بالقياس إلى محيي الدين وزنا  محيي الدين فال يرى ألمثال ابن سينا 

ومحيي الدين كباقي _ والعبارات األوىل كانت للشيخ مطهري ري الشيخ مطه  هو هذا الكالم الذي ينقله  
رين كصدر الدين الشيرازي لم يخضع أمام أحد  ه أعجوبة وبعض المفكّ  بأنّ يمكن توصيفُه إّل العباقرة ل 

_ هذا كالم كخضوعه أمام محيي الدين فال يرى ألمثال ابن سينا بالقياس إلى محيي الدين وزنا  
تطع أحٌد في لم يس _ مة الطباطبائي_ هذا كالم العال  هأو كالعالمة الطباطبائي الذي يعتقد بأنّ ري _ مطه  

هذه سطور الضالل  ،كلمة غريبة هذه  ،وال واحد يف اإلسالم اإلسالم أن يأتي بسطٍر كمحيي الدين _
 ؟حمسوبة من مجلة هذه السطور أو ال

رفع اهلل  :يقولمن عرفاء الشيعة يف قم ينقل عن أستاذِه اآلن  أيضًا معروف ليشيخ حسن حسن زادة آم  الو 
 إنّ الطباطبائي صاحب الميزان فقد كان يقول  حسيند د محمّ الحاج السيّ مة العاّل درجات األستاذ 

يعين هناك بشكٍل  _يبا يبا  جَ وفي الفتوحات جَ ا ا  كفّ الشيخ محيي الدين العربي أتى في الفصوص كفّ 
 .توحات بشكٍل واسع ومبسوطويف الف ،مرموز يف الفصوص
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ر به أساسا  تأثّ من جاء في العالم اإلسالمي بعد محيي الدين  فكل   يقول:ري شيخ مرتضى مطه  الا أم  
رضوان اهلل تعاىل عليه  الشيخ اإلحسائي نا سنجد حت  ألن   ةهذا الكالم له صح  وطبعًا  فينبغي أن يُعدَّ _

بعض  ،ببعض املصادر العدو اللدود البن عريب ينقل عن ابن عريب يف كتبِه ، يوم غد نأيت عترب  والذي ي  
فكل من جاء في  وتالميذ ابن عريب _اليت ينقل فيها عن ابن عريب  النماذج من كتب الشيخ اإلحسائي

اإلسالمي ر به أساسا  فينبغي أن يُعدَّ محيي الدين أبا  للعرفان العالم اإلسالمي بعد محيي الدين تأثّ 
هذا الكالم  _ ا  بابن العربي هو أكبر عارف في التأريخ اإلسالمي حقّ  ومحيي الدين الذي قد يُعبَّر عنه

ي باعلوم يشناآ) رية كتبه  الشيخ املطه  ة الفارسي  ة ، هذا الكتاب باللغباللغة الفارسي  م عن هذا الكتاب رتج  م  
ة ، باللغة الفارسي   132،  131 الصفحةيف موجود الكالم  ،م و  جلد د (سالمي كالم عرفان حكمت عمليا

ومحيي الدين الذي قد يُعبَّر : ، يقول ةة والنسخة العربي  بني النسخة الفارسي  اً ، أنا قارنت الرتمجة دقيقة جد  
أحٌد إلى مستواه ا  فلم يصل ولن يصل عنه بابن العربي هو أكبر عارف في التأريخ اإلسالمي حقّ 

وكان هذا  منذ ظهورِه قرنا  بعد قرنوقد تكامل العرفان اإلسالمي بوه بالشيخ األكبر ومن هنا لقّ ودرجتِه 
كالم طويل عريض إىل _ فوصل إلى نهاية كمالهه قد قفز على يد محيي الدين  أنّ إّل ا  التكامل تدريجيّ 

إلى مرحلة  على مائدتِه فهو إضافة إلى تقديمه للعرفانفكل العرفاء الالحقين كانوا جالسين أن يقول: 
شيء ما )يف آشنايي با علوم اسالمي(  يف كالمِه ، قطعاً هو هنا ويستمر   الدهر _حديثة كان من أعاجيب 

( يف يف )آشنايي با علوم اسالمي ،نا عن كتاب ابن عريب الفصوصهري ث الشيخ املطه  ر حني يتحد  ذ كِ 
املتون _ أدق وأعمق عرفانى استميقترين متن عو دقيقترين  يقول عن فصوص احلكم _ 132 الصفحة

سه نفر بيشتر پيدا نشده باشند كه  شايد دو در هر عصری _ ت عليه شروح عديدةب  يقول ك تِ ة العرفاني  
أنفار أكثر من نفرين أو ثالثة ا ال يوجد عصر رب   يقول يف كلِّ  _ قادر به فهم اين متن عميق باشند

، ما هذا الوهم الذي نا مقاطع منه ، حنن قرأيف هذا الكتاب  يفهمون هذا الكتاب ، ال أدري أي  سري 
 .للعيانواضح  ، هناك وهم واضح وشيء يعيشون فيه؟ هناك وهم  
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بعدُه في المعارف واألسرار  أو أُل فَ وكل ما ُصن َف  :؟ يقولماذا يقوللي شيخ عبد اهلل جوادي آم  ال
في  بُ ه الشيخ األكبر فهو يشبه الندى الذي يكتُ ما كتبنظما  أو نثرا  بالقياس إلى بالعربي أو الفارسي 

ر شيء ، الندى هذه الرطوبة ؟ الندى ال يؤث  ر يف البحروهذا الندى كيف يؤث   ،يعين الندى البحر رقما  _
؟ أو تبقىت هل تظهر هذه الكتابة ب   لو كت  ب يف البحر وحت  تكت  و ر تؤث   أن النازلة من السماء هل تستطيع

وكل ما ُصن َف أو أُل ف بعدُه في  _ب يف املعارف واألسرار بعد ابن عريب هو هبذه املنزلة ما ك تِ  كلَّ   أن  بيقول 
 (ع الشيخ األكربالقول املتني يف تشي  )من اجلزء الثاين من كتاب  491صفحة ال هذهالمعارف واألسرار _ 
وكل ما هجري _  1424لطبعة األوىل ، بريوت لبنان اة البيضاء طبعة دار احملج   ،للشيخ قاسم الطهراين

ُصن َف أو أُل ف بعدُه في المعارف واألسرار بالعربي أو الفارسي نظما  أو نثرا  بالقياس إلى ما كتبه الشيخ 
كتابًة ،   قصد رقمًا رقم يعين أو رقمًا يعينهل ي األكبر فهو يشبه الندى الذي يكتب في البحر رقما  _

_ صدر الدين  هينالهدف الذي يقصده صدر المتألّ ني _ ث عن صدر املتأهل  الرقم هو الكتابة ، يتحد   ألن  
يف الوسط العرفاين  ،صاحب كتاب ) األسفار األربعة ( احلكمة املتعالية ، هناك يف الوسط الشيعي الشريازي
،  1050  سنةمتوف  ر الدين الشريازي ني صدًا ، الرمز األول صدر املتأهل  ة جد  عندنا أربع رموز قوي   ،الشيعي

، ولكن صدر  638 ، ابن عريب تويف  سنةعريب  عريب ، ال أقول تلميذ درس عند ابنوهو تلميذ البن 
، ، تلميذ ابن عريب حبقه نقل أفكار ابن عريب يف كتبِه لكن   ،علماء العصر الصفوي من ،1050 تويف   نياملتأهل  

د علي القاضي ، وعندنا السي   أيضًا هو يف هذا اجلوِّ  أيضًا صاحب املنظومة ، هادي السبزواري وعندنا املال  
د حسني الطباطبائي أيضًا القاضي التربيزي د حمم  يف مدرسة الشيخ حسني قلي اهلمداين ، وعندنا السي  

ث الشيخ د  حني يتحأرقام ورموز صعبة لذلك  ،ةة الشيعي  صاحب امليزان ، هذه أرقام صعبة يف املدرسة العرفاني  
ه املنزلة _ يشري إىل هذا العمق وهذفهو  (عن صدر الدين الشريازي)ني صدر املتأهل  عن  مثالً  ليآم   جوادي
على احلقائق _ بشكل عام احلكمة املتعالية هي مدرسة صدر الدين الشريازي  ت الحكمة المتعاليةوقد بُنيَ 

على أصالة الوجود وبساطتِه ووحدتِه ت الحكمة المتعالية وقد بُنيَ  :، هو يقولاليت جاء هبا ابن عريب 
 : إىل أن يقول محيي الدين وتالمذته _في كتب العارف الكبير الشهير ة التي هي مشهودة الحقيقيّ 

ما عرفناُه  من نقل كالم محيي الدين هو إيضاح أنّ ه س سر  هين ُقد  الهدف الذي يقصدُه صدُر المتألّ 
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إىل أن يقول ، وهذا الكالم ذكره   فة _واضحا  لدى هذا الشيخ العارف بنور المكاشَ البرهان سابقا  كان ب
فلو كان هناك معاٍن : يقوليشرح احلكمة املتعالية لي يف شرح احلكمة املتعالية كتاب للشيخ جوادي آم  

هذه فلو كان هناك معاٍن سامية فالسبب يرجع _  كتبه _  يف أهمِّ يعين يف كتب صدر املتأهلني  _سامية 
 ء كمحيي الدين والقيصري _ه ضيٌف للعرفان والعرفاء األجاّل إلى أنّ  ني _املعاين السامية عند صدر املتأهل  

فصوص احلكم ،  أيضًا من النواصب ، القيصري أيضًا له شرح معروف شرح على ،املخالفنيوهذا أيضًا من 
 ة ، هذهة الشيعي  عند املدرسة العرفاني  ة ة واألساسي  لشروح وأيضًا من الكتب املهم  شرح القيصري من أشهر ا

 .مناذج، ومناذج كثرية أخرى موجودة

ة د حسني احلسيين الطهراين وهو أيضاً من رموز املدرسة العرفاني  د حمم  د للسي  مثاًل ما قاله هذا كتاب الروح اجملر  
د السي  د حسني الطهراين كان من مريدي د حمم  اد ، السي  هاشم احلد   دعن أستاذه السي  ة ، هو ينقل الشيعي  

د القاضي اد ينقل عن السي  د هاشم احلد  ، السي  اد د هاشم احلد  ومن مريدي السي  الطباطبائي صاحب امليزان 
د القاضي اهتمام  كان للسيّ د _ من كتاب الروح اجملر   328 الصفحةهذا يف  كان له اهتمام كبير _يقول: 

من الكاملين وهناك في  الدين محيي كبير بمحيي الدين ابن عربي وكتابِه الفتوحات وكان يقول إنّ 
ع لكن وهي ال عالقة هلا بالتشي  _ أنا أشرت إىل بعضها  من الشيعةعلى كونِه  جمَّ ة فتوحاته شواهد وأدلّ 

إلى  يصل امرئٍ من المحال أن  وكان المرحوم القاضي يقول بأنّ  ِه _ععلى تشي   ا تدل  هم يقولون بأن  
العظماء المعروفين  فإنّ ، وعلى هذا يقول مرحلة الكمال فال تصبح حقيقة الولية مشهودة لديه 

إلى هم لم يصلوا عهم أو أنّ ويخفون تشيّ ة هم كانوا يعملون بالتقيّ ا أنّ ة إمّ عرفاء أهل السنّ  منوالمشهورين 
د هذا الرتد   م وصلوا إىل الكمال؟ ث  ؟! أساسًا من قال بأن  الم وصلوا إىل الكمهو من قال بأن   الكمال _

ث عن  ؟ أو تتحد  يف الكتبث عن علم حتصيلي عادي فأين هو أنت تتحد   ،ة أو وصلوا إىل الكمالا تقي  إم  
ثون عن علم مكتوب تتحد   ؟ثونشيٍء تتحد   ؟! عن أيِّ دفما هذا الرتد  ، فإذا الكشف يقيين  كشٍف يقيين

 د؟!جيعل اإلنسان مرتد   الكشف   ،هذه كتبهم أو عن كشفٍ  بفأين هو يف الكت ،علم كسيب عن ،حتصيلي
وال ميكن أن يبلغ ه بلغ الكمال د علي القاضي بأن  السي   هبأن   ر يرى، اآلخ  ة ه كان للتقي  واحد يرى يف املنام أن  
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؟ أين قوٍل حنن  نذهب ، فمع أيِّ ما بلغ الكمال ًة فهو قد ع ، وإذا مل يكن تقي   من طريق التشي  الكمال إال  
 .هذه هي احلقيقة؟ احلقيقة موجودة يف كتبِه هي احلقيقة

_ أيضًا من رموز  اس القوجانيوكان سماحة آية اهلل الشيخ عبّ _ اس القوجاين ينقل أيضًا عن الشيخ عب  
شيخ ال آية اهلل ، هو يقولوينقلون عنه الكثري من الكالم د علي القاضي ومن تالمذة السي   هذه املدرسة

 __ماذا يفعل؟ لساعتينإلى محضر المرحوم القاضي ا  قبل الظهر كنت أذهب يوميّ : اس القوجاينعب  
م فيتكلّ شخٌص غريب فقد كنت أقطع قراءتي أقرأ له كتاب الفتوحات فكان يستمُع لي فإذا ورد علينا 

يعين آخر سنوات  األخيرة _وكنُت في هذه السنوات يقول:  المرحوم القاضي عن مواضيع أخرى _
ة ساعتني ، ماذا يف كتاب يذهب ملد   ،اس القوجاين يذهب يقرأ لهشيخ عب  الًا ويومي  د علي القاضي عمر السي  

وهنيئًا هلم هبذه  ،هناك أسرار وأسرار ما موجود فيه، ين ال أفهم  ؟! طبعًا العرفاء يقولون بأن  ةي  الفتوحات املك  
، ملاذا ال يقرأ يف كتاب الكايف مثالً ، ملاذا ال يقرأ يف نج البالغة مثالً ، ملاذا ال يقرأ يف الزيارة اجلامعة األسرار 
أال تسألون ت علينا زعبالت اليت مر  اخلة ، أليس هذه ي  ؟ ما هو املوجود يف الفتوحات املك  مثاًل ، ملاذاالكبرية 

د حسني الطهراين _ د حمم  _صاحب الكتاب السي   نفسه وكما قال المرحوم القاضي قدس اهلل_ أنفسكم 
ته عزَّ اسمه ُمحال بدون إلى اهلل وعرفان ذات أحديّ الوصول إلى مقام التوحيد والسير الصحيح  فإنّ 

 صلوات اهللبن أبي طالب وأولدِه من البتول العذراء علّي ة الشيعة والخلفاء الحقيقيين ولية أئمّ 
وهذا  _ خمالف ألهل البيت _ ابن الفارض هو أيضاً  األمر مشهود لبن الفارضوهذا _ يقول : عليهم 

 والماّل ء كمحيي الدين ابن عربي األجاّل ق لكثير من العرفاء وقد ثبت وتحقّ  األمر مشهود لبن الفارض
الدين وفريد _ يف ديوانِه  ،موجود يف كتابهِ  ،د الرومي يستهزئ بصاب احلسني حمم  مال  _  د الروميمحمّ 
 ،لع عليها، واهلل كتبهم أنا مط   كتبهم مشحونة بثل هذا الكالم  ،هم خمالفونكل  _ وهؤالء   ار النيشابوريالعطّ 
 ديوان ،بن الفارض معروف ديوانه، إةأو باألصول العربي  ة لع على كتب هؤالء إن كانت باألصول الفارسي  مط  

ا وأم   عريبالومن تالمذة حميي الدين ابن بن الفارض شاعر عريب معروف ، إابن الفارض وكلمات ابن الفارض 
ار النيشابوري ، فريد الدين العط   (معنوي مثنويِ )صاحب الديوان املعروف د الرومي شاعر فارسي  حمم  املال  
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ثون هم يتحد  ة ، كل  ة العرفاني  صاحب أسطورة منطق الطري ، األسطورة الفلسفي   ،له كتابات ،معروفأيضًا 
 .علينا تليت مر  ابنفس هذه األحاديث 

محيي الدين بعد  أنّ _  341 الصفحة_ هذا الكالم يف محيي الدين بعد فراغهِ  أنّ : و يقول القاضيه
استظهاراً من يعين كتبه  هكذا  ا  بدون أن يراجع كتابا  _ة استظهار يّ فتوحاتِه المكّ فراغِه من تصنيف كتاب 

ل كتبُه لم تبتَ أنزله بعد ذلك فكان باقيا  كما   ثمّ  لكعبة ليبقى هناك سنةاوضعُه على سطح _ دون مصدر 
 بعد ستنساخها إّل افي وأمطارها ولم يأذن للناس ة قه بالرياح مع كثرة رياح مكّ امنه ورقة ولم تتناثر أور 

كيف أيضًا على سطح الكعبة يتلف ، ما هذه األساطري؟ ال أدري  _ يعين اآلن أنت لو تضع القرآن ذلك 
 !!قون هبايصد  

ث عن والشيخ اإلحسائي رجل  عارف ، حنن  نتحد   ،ولكن حينما يكون الكالم عن الشيخ اإلحسائي مثالً 
البيت ما موجود يف موجود يف منهج أهل العمق املعنوي و والعرفان ، ه، العمق املعنوي العرفان كعمٍق معنوي 

 .منهج ابن عريب

 ما هو _د علي القاضيسي  الاألستاذ القاضي _د قلت يوما  لحضرة السيّ  :اس القوجاين يقولشيخ عب  ال
 !!نيكاملال ابن عريب شيخ   فأولئك من أهل العبادة وأهل الولية أيضا  _ة في عقيدة الشيخيّ اإلشكال 

ة ما هو اإلشكال في عقيدة الشيخيّ  _د علي القاضي هذا بنظر السي   مشركون!!أهل البيت  ة شيعة  الشيخي  
عليهم ة ة واإلخالص لألئمّ ة أمر إظهارهم المحبّ فأولئك من أهل العبادة وأهل الولية أيضا  وخاصّ 

األصوليني يف الفقه والشيخ اإلحسائي طريقته طريقة _فقههم فقه الشيعة  كما أنّ السالم كما نفعل نحُن  
، الرجل صاحب ة يف أهل البيت ، األصوليون والعرفاء ينتقدونه يف عقيدتِه احلق   لذلك الينتقده  األصوليون

الشيخ اإلحسائي عنده ثغرات  ،ليست معصومة ،متكاملة تبأهل البيت ، قطعًا ليس ة يف عقيدتهِ طريقة حق  
هم كتب األخبار عد  فقههم فقه الشيعة ُيضاف إلى ذلك مسألة  كما أنّ وسنأيت على ذكرها أيضًا _

، مت أنتم عملتم بالروايات ة أصاًل الروايات هي للشيخي   ،عملهم برواياتنا_ وعملهم برواياتنامعتبرة 
ُيضاف إلى  ة الشيعية _يف املدرسة العرفاني  وجئتمونا بروايات املخالفني وأدخلتموها وها برتًا مت  رت  الروايات ب   
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ما كلّ   وإجمال  فإنَّا_ م ليس من الشيعة وكأن   هم كتب األخبار معتبرة وعملهم برواياتنا _ذلك مسألة عد  
_ يعين هذا هنا الوجدان ينطق وإجمال   :وعارف أيضًا ، يقولجمتهد  الشيخ عب اس القوجاين _ وهذابحثنا

جواب  ما هو _ شيئا  من جهة األخالق والعمل لم نجد ذلك عن إشكال فيهم  ما بحثناوإجمال  كلّ  _
جلب شرح الزيارة إأجاب المرحوم القاضي  _د علي القاضي؟ إنتبهوا للجواب رمحة على والديكمسي  ال

، إلحسائي في اليوم التالي ، فقال إقرأللشيخ افأحضرُت له شرح الزيارة  ،غدا  للشيخ أحمد اإلحسائي 
هو ما  ن لك اآلن ما هو اإلشكال فيهم _أتبيّ ما يقرب من ساعة كاملة ثم قال يكفي هذا فقرأُت فيها 

 هل هذا كالم!! _اإلشكال هو في عقيدتهمأنت ما قلت شيئاً!!_  ؟أين هو اإلشكال ، قال له إشكاالً 
وهذه موجودة الطباطبائي د علي القاضي التلميذ اخلاص وأمني أسرار السي  اس القوجاين هذه الرواية يرويها عب  

 سم ورسملها إذات اهلل سبحانه ليست  أن يُثبت أنّ هذا الشيخ يحاول في كتابِه هذا  إنّ _ يف كتبهم 
أين؟ مشكلة الشيخ اإلحسائي هو  ، مشكلة الشيخ اإلحسائي فاءر  موجود أيضًا يف كتب الع   الكالم وهذا_

ة اإلخباري   ،ةاألصولي   ،ةما هو الفارق بني املدرسة العرفاني  ل رابطته بأهل البيت ، يوم غد سنفصِّ  ةِ قو  يف 
ين قت أدخل يف هذه التفاصيل لكن  ضح الصورة ، اآلن ما عندي و ستت   ،تة يف عالقتها مع أهل البيوالشيخي  

 إىل جوانب من هذا املطلب.قد أشري 

ابن عربي  إنّ  يقول:ث عن ابن عريب ث النوري وهو يتحد  ث النوري ، احملدِّ ف ينتقد احملدِّ بعد ذلك املؤلِّ 
، ما عندي وقت أذكر التفاصيل ،  411 الصفحةيف موجود الكالم  الرافضة في صور خنازير _ يقول بأنّ 

الشيعة يف حقائقهم  ابن عريب قال بأن   هذا حتريف ، كيف تقول بأن  د الطهراين يعرتض عليه يقول السي  
أمزح واهلل هذا موجود هنا يف  ر البعض أين  ، قد يتصو  الشيعة يف حقائقهم كالب  خنازير ، هو قال بأن  
في مكاشفته كانت مشاهدة الروافض في صورة إنَّ عبارة ذلك الرجل الرجبي  _الكتاب ، نقرأ ما قاله 

 وأقبح ألنّ الخنازير أسوأ  ث النوري في نقلِه إلى صورة الخنازير ومعلوٌم أنّ المحد   الكالب فغيرها
صفة عدم الغيرة وعبادة الشهوة بينما يمتلك الخنزير _  !!أحسنت _فتراس الكلب يمتلك صفة اإل

؟ واهلل ما أدري ماذا دغرِ ز  ن    ؟قصفِّ ؟ ن  نفعل _ ماذاإلى الخنازير ولم نجد أحدا  سبق أن ترجم الكالب 
هذا  الطهراين يعرتض يقول دالسي   ،باطن الشيعة خنازير أن  يقول ابن عريب  ث النوري قال بأن  !!! احملدِّ نفعل
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 الفارق بني اخلنزير يبني   ث  ، ! مم وأكرِ أنعِ ا كالب ، ما قال خنازير هو قال عن   هو ،ث النوريحتريف من احملدِّ 
؟ واهلل ما يوض عمكان  كالم يف أيِّ ال، هذا  _ يا هلِل ويا للعقول الخنزير أسوأ وأقبح ومعلوم أنّ  _والكلب 

هذا الكالم الذي قال  ،ابن عريب قال ذلك يف الفتوحات وموجود ، ابن عريب قال ذلك  مع العلم أن   ،أدري
رة األخيار( هذا كتاب البن عريب ، يف حماضرة حماضرة األبرار ومسام  هذا الكالم ذكره  يف )الشيعة كالب  بأن  

د حسني الطهراين ميدح بكتاب الفتوحات وهو ما قرأه ، يف الفتوحات موجود د حمم  السي   األبرار ، يبدو أن  
الشيعة  ار أن  يومسامرة األخوموجود يف حماضرة األبرار  ،قائقهم خنازيرالشيعة يف ح هذا الكالم ، موجود بأن  

أن يرى يف  العارف البد  هذا الشيعي  !أن يعتقد البد   ، الشيعي األصلي هكذا يعتقد! فيحقائقهم كالب
ابن عريب  قال بأن  ث النوري احملدِّ  ، ووقعت املشكلة هنا كيف أن   !!أو كالبالشيعة خنازير  عامل كشفِه أن  

! ون هذا، خ ب ل! د ج ل، فكيف حرَّف هذا التحريف الكبري!! ماذا تسم  حقائق الشيعة خنازير  يقول بأن  
، وحقِّ احلسني ما أدري ، أين  ! واهلل ما أدريخداعجهل! جهالة! ضحك على الذقون! سفاهة! متويه! 

ما مرَّ ، مثلهذه احلقول  ع يف كلِّ ا يوض  رب   ال أدري ؟ من هذه احلقول تضعهحقلٍ  يف أيِّ تضع هذا الكالم 
 . أبواب اجلنةمن كلِّ األبواب  أبا بكر يدخل من كلِّ  إن  علينا قبل قليل 

ري يف كتاب مرتضى املطه   ب إىل الشيخهذنعلى سبيل املثال حني   ، يعينة ال تقف عند هذا احلدِّ القضي  
موطن واحد ، يف خذ ه كالم كثري هذا الكتاب لكن أنا آ، وفي د عبد املنعم اخلاقاين( ترمجة حمم  )العدل اإلهلي

بن أبي طالب  عليّ  حب  هناك رواية معروفة تقول: )؟ _ ، ماذا يقول الشيخ املطه ري 381الصفحة 
صل ه هو موضوع مت  فيقول ، ألن  قة هبذه الرواية  املضامني املتعل  _ هو يبدأ يبني  ( ئةمعها سيّ  حسنة ل تضر  

يلتزم الشيعي غيرِه يظهر عندما الفرق بين الشيعي و  نقول إنّ ل وللجواب على الدليل األوّ : يقول
الديني حينئٍذ يصبح ويلتزم غير الشيعي أيضا  ببرنامجِه الذي ُوضع له من ِقَبل زعمائه بالبرنامج العملي 

نبحث عنه في الجانب أن  في الدنيا وفي اآلخرة معا  فالفرق بينهما لبدّ ما  على غيرِه الشيعي متقدّ 
في اختالف بين الشيعي وغيرِه أن يوجد  ينبغي أن نقول لبدّ اإليجابي وليس في الجانب السلبي ول 

وإذا لم يكن بينهما اختالف فما الفرق إذا  منهما منهاجه الديني تحت أقدامِه  الوقت الذي يضع كلٌّ 
 ال فائدة   ،بأن ح بَّ أهل البيت ،ح بَّ عليي  اآلن يأتيك بثال ، هو يريد أن يقول بأن   بين الشيعي وغيره _
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أن يعمل ولكن  الذي حيب البد   ، هو صحيح أن  لوحده ليس مقصودًا  احلبَّ  يعين أن   ، مع العملفيه إال  
هو هكذا لِه إىل آخرِه أو  ن قال بذلك وديننا من م   ،ح بَّ أهل البيت لوحدِه ال فائدة فيه أن  هذا ال يعين 

ة فهل إىل رسول اهلل باملود  ك تدفع  أجراً أن   هذه اآلية أال تدل  { لَّا املَوَدَّةَ فِي القُرْبَىقُلْ ال أَسْأَلُكُم عَلَيهِ أَجْرَاً إِ}

هذا  ثال ولكن_ يأيت هبذا امل وهذه الحالةري ال فائدة فيه _ مطه  األجر إىل رسول اهلل يا شيخ مرتضى  دفع  
ة ال ُتعل أهل ، املدرسة العرفاني  د علي القاضي من فكر السي   ،؟ من فكر ابن عريبالفكر منطلق من أين

ه يستحيل قبل قليل أن   كما مرَّ   ،مع اإلنسان ،ُتعل أهل البيت مرافقني لإلنسان ،رل واآلخِ البيت هم األو  
ل م هم األو  بأن  ا الشيخ اإلحسائي الذي يرى أهل البيت أم   ، بواسطة أهل البيتإال  على العرفاء أن يصلوا 

ولكن الزيارة اجلامعة الكبرية  د علي القاضي الطباطبائيك يف نظر السي  هو مشرِ  ،لباطناوالظاهر و  رواآلخِ 
نأخذ باسم  أمد علي القاضي الطباطبائي ؟ هل نأخذ بكالم ابن عريب والسي  ماذا نصنع حنن  هكذا تقول 

_ ري هكذا يقول ؟ بن نأخذ؟ الشيخ املطه  ادي يف الزيارة اجلامعة الكبريةاهلبن حم  مَّد ق علي  وبنطوبكالم 
ر إلى واآلخَ وهذه الحالة شبيهٌة بما إذا راجع مريضان طبيبين وقد ذهب أحدهما إلى طبيب حاذق 

بل تركاه خلف  بيب فيهطأوامر الاستلما الدواء لم ينفذ أيٌّ منهما هما عندما طبيب غير حاذق ولكنّ 
ل المريض األوّ  وعندئٍذ يحتج   ا  إذا لم يزدد سوء منهما على حاله كل  ن حينئٍذ بقاء  ا ومن المتيقَّ ظهورهم

غير الحاذق لماذا أبقى أنا مريضا  كما بقي هو على ن راجع الطبيب ما هو الفرق بيني وبين مَ قائال  
، وليس من الصحيح أن نجعل الفرق وراجع هو طبيبا  غير حاذق ي راجعُت طبيبا  حاذقا  مرضه مع أنّ 

هم رون فإنّ ا اآلخَ أمّ  ءا  بتعاليمه فسوف لن نرى سو نا لو لم نعمل بين علي  عليه السالم وغيرِه في أنّ 
حب أهل البيت  _ واضح الكالم ، يعين أن  وُنكرا  عملوا بنصائح قدوتهم أم لم يعملواعذابا   وف يلقونس

 ا،الذي يعتمد على عملِه لن ينجو املطلوب هو العمل ، وروايات أهل البيت صرحية  ،ليس مطلوبًا بنفسهِ 
روايات سيطول الأنا هنا ال أريد أن أورد  ،، الروايات صرحيةعتماد عليهم على م  ح مٍَّد وآل م  ح مَّد اإل

( أَيْنَ وَجْهُ اهلل الَّذِي إِلَيهِ يَتَوَجَّهُ األَولِيَاء: )أخاطب اإلمام  دعاء الندبة وأناسيطول الكالم ، ولكن يف ،املوقف

عالقة لة والعاطفة وا، كيف ال تكون احملب    منهم باب اهلل الذي ال يؤتى إال  ه   ،ه ملن؟ أليس إليه هذا التوج  
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د ب إذا السي  ج  ولذلك ال تتع !!، من هنا ظهر ضالل الشيخ اإلحسائيرادة بنفسها مطلوبة بنفسها وم  
 .د األصولينيهو سي  اً ولكن اخلوئي ليس عرفاني  د ، صحيح السي   ةأصولي  ة عرفاني   هي نفس املدرسة، اخلوئي

د اخلوئي: ه للسي  ، السؤال موج   225 د اخلوئي ، إذا نذهب إىل الصفحةنية السائل( جمموعة فتاوى للسي  م  )
ل  _ اجلواب: _؟الصالة خلفهم ولماذا زيجو  ( وهلفي اإلحساء )الحجازة الذين من هم الشيخيّ 
ة _ نفس الذوق ومن املدرسة ، هذه املدرسة العرفاني  وأقوال  غير صالحةعندهم عقائد  يجوز ذلك فإنّ 

ا ة نشأت يف نفس اإلناء األصويل ، أم  املدرسة العرفاني   لذلك قلت بأن   ،ةنفس القضي   ،تشرب من نفس اإلناء
أهل  وب  حم ِ  ،أتباع الشيخ اإلحسائي شيعة أهل البيت ،ة، الشيخي   !!إخواننا بل هم أنفسنااملخالفون فهم يعين 

 وأيِّ جهٍة أذهب  ، مشكلتنا كبرية إىل أيِّ  !!ولكن ُتوز الصالة خلف أنفسناال ُتوز الصالة خلفهم  ،البيت
هذا ة يف املدرسة العرفاني   ،فقطري ري وليس عند الشيخ املطه  عند الشيخ املطه  أهل البيت  قوٍل أذكر ، حب  

 .مطلوباً بنفسهِ  سأهل ابيت لي ، حب  هو الذوق العرفاين 

  ،85، 84يف الصفحة ، لي هذا كتاب ) اإلنسان الكامل يف نج البالغة ( للشيخ حسن حسن زادة آم  
ان يكون األحي الويل يف بعض ومقام الرسول وكيف أن  ة مقام الويل علينا قضي   كالم طويل ، قبل قليل مر  

موطن الشاهد بعض األحيان يكون أدىن ، تقريباً نفس هذا املضمون ، أنا هنا أذهب إىل أعلى من الرسول و 
هو يأيت  ل المذكور _ثَ من المَ الغرض  :يقول 85الصفحة  يف ة فيها تفصيل ،ة ، البقي  وأنتم طالعوا البقي  

امللك يذهب  امللك ألن   الوالية والسلطة علىله القاضي يكون يف بعض األحيان  ن  وكيف أبثال القاضي 
؟ من امللك ، يأيت هبذا املثال ، هو يذهب إىل هذه ي والقاضي هو من أين جاء بسلطتهِ القاض يتحاكم عند

الغرض  _ ة هذه املشكلة اليت هو حار فيهااحلج  ي خلف اإلمام ه يصل  ث عن نزول عيسى وأن  يتحد  ة القضي  
ة فضُل النبوة وهو ما مهما كان لعيسى عليه السالم حسب الولية التشريعيّ  همن المثل المذكور هو أنّ 

هو هكذا _ ى اهلل عليه وآلهصلّ ولكن مع ذلك ل منافاة أن يكون للمهدي ليس للمهدي عليه السالم 
ق األسماء صاف بتحقّ تّ والمرتبة في اإلالمكانة  ى اهلل عليه وآله علو  أن يكون للمهدي صلّ  _مكتوب

ه مهما كان لعيسى عليه هو أنّ  _هذه العبارة واضحةو _ ة وإن كان ما لعيسى ما ليس للمهدياإللهيّ 
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الروايات هنا تقول األنبياء هم ة فضُل النبوة وهو ما ليس للمهدي _ السالم حسب الولية التشريعيّ 
هكذا تقول الروايات ، الشيخ اإلحسائي يعتقد هبذه  هل البيتألعهم تم هي تشي  ونبو  شيعة أهل البيت 

أنا هنا أدافع عن الشيخ ، وهذا هو املوجود يف الروايات  هو ضالٌّ و  هو مشرك  العقيدة فبهذه العقيدة 
ستجدونين أناقش الشيخ ويف احللقات القادمة ، ًا ين شيخي ، أنا لست شيخي  اإلحسائي سيقولون بأن  

وهذه ة ة ، لكن أنتم تالحظون هذه هي العقائد العرفاني  يف املباحث العقائدي  ة يف مطالب مهم  اإلحسائي 
 .رموز العرفاء وهذه كتبهم

دار إحياء الرتاث العريب ، على سبيل املثال هذا اجلزء السادس طبعة  ،ني) احلكمة املتعالية ( لصدر املتأهل  
حيب ال أدري ملاذا  _ة الكاملين الصوفيّ أعني منهج ا المنهج الثاني وأمّ  :، وهو يقول 280الصفحة 

اذا حيب عرفاء الشيعة هذه ، مليبغضها أهل البيت األلفاظ والكلمات اليت ، عرفاء الشيعة، علماء الشيعة
 :تنا عن الصوفي ة؟ لنرى ماذا يقول أئم  الكلمة

اب طَّبي اخلَبن أَد حمَّن مُعَ: بسندهِ س األردبيلي يف حديقة الشيعة ، عن اإلمام اهلادي )هذه الرواية رواها املقدَّ 

بو م أَنهُابِه مِصحَ ن أَة مِ اعَمَجَ آتاهُفَآله يه وَلَى اهلل عَلَّي صَبِ د النَّسجِي مَالم فِالسَّ يهِ لَي عَادِهَالْ  عَمَ : كُنْتُالَيات قَ الزَّ

ة يَاحِوا يف نَ سُلَجَة وَوفيَّالصّ نَة مِ اعَمَد جَسجِمَالْ لَخَدَ مَّثُه ندَة عِلَزِنْ مَ هُت لَ انَكَاً وَيغَ لِاًل بَجُرَ انَكَوَري عفَجَم الْاشِهَ

ين الدِّ دَ اعِوَقَ ُمخَرِّبُووَني اطِيَاء الشَّفَلَم حُهُنَّإِفَ ني اعِدَّخَاء الْلَؤُى هَ لَوا إِتُفِلتَا تَالم لَيه السَّلَعَ الَقَفَيل هلِالتَّوا بِذُخَأَة وَيرَدِستَمُ

_  مراًاف حُوا لإلكَحُذبَيَأو_ _وا حُى يُذبَتَّمراً حَون عُعُوَّجَتَيَام نَييد األَصْتَون لِدُجَّهَتَ يَوَام سَجْة األَاحَإرَون لِهُزَّنَتَيَ

 على_ ـ الغُسَاس أو ـاس لء الِغسَمَا لِلَّ ذاء إِالغَ ونَ لُ لِّقَا يَلَوَاس ا لغرور النَّ ال يُهَلِّلُوَن إلَّنأيت على شرح الرواية _ 

ة يَصدِالتَ ص وَقْادهم الرَّورَأَ بّم يف اجلُهِائِلَدْبإهم ونَحُرَطْيَوَ بّحُ ائهم يف الْأحلَ بِاس وب الدنفَلُاس قُواختلَ _القراءتني

زيد يَ انَعَا أَمَ أنَّكَم فَدهِحَة أَارَيَىل زِإِ بَهَن ذَمَفَ اء قَمَا احلُإلَّم ِهُقدُعتَا يَلَاء وَهَفَا السُّلَّم إِبعهُتّا يَ لَة فَيَغنِالتَم وَنُّرَارهم التَكَذْأَوَ
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: الَ قَ ب وَبه املُغضِليه شِر إِظَنَفَ : الَم ؟ قَ وقكُحقُاً بِرفَ تَعْمُ انَإن كَ: وَابهِ صحَأَن لٌ مِجُرَ هُلَ  الَقَ ان ، فَفيَ ا سُبَأَة وَاويَمعَوَ

م هُلُّ م كُهُلُّة كُيَّوفِالصُّوَة يَّوفِف الصُّوائِخسَّ الطَأَ نَّدري أَتَ امَ أَ انَقوب يف عقُذهَم يَا لَنَوقِحقُبِ فَرَن اعتَنك مَا عَذَ عْدَ

اهلل  ورِنُ اءِطفَون يف إِدُجهَيَ ينَذِالَّ كَئِولَأُة مَّه األُذِجوس هَو مَأَ ى ارَصَا نَلَّم إِن هُإِا وَتنَيقَرِطَة لِ فَالِخَ ريقتهم مُطَا وَونَالفُخُمُ

، هذا لذكرها وتناوهلا  ال جمال  اً طويلة ، الروايات كثرية جد   ات( والرواي رونافِالكَ هَرِ و كَلَورِه وَنُ مّتِم واهلل مُهِاهِوَفْأَبَ

 .من هذا النمط وهبذا املضمونعندنا روايات عديدة  ،من الروايات منوذج

ة الكاملين ا المنهج الثاني أعني منهج الصوفيّ وأمّ ث: فهكذا يتحد  ني ال أدري ما الذي يعجب صدر املتأهل  
ة الكتب بقي  يف ر يف كتبِه ليس فقط يف األسفار ، وهذه تتكر   280صفحة الث ، هذا يف ويبدأ يتحد   _

 .أيضاً 

مئة من والسبعين وثالثعربي في الباب السابع ال ق محيي الدينالمحقّ قال العارف _  286 الصفحة يف
يف املدرسة ة م  القِ  د  كتاب األسفار األربعة الذي ي  ع  هذا منوذج ِلم ا جاء يف  ، ينقل  _ ويبدأ ةيّ الفتوحات المكّ 

 .مزيج من هذه املطالب الفسلفة والعرفان ، احلكمة املتعاليةو  لدراسة احلكمة ةة الشيعي  العرفاني  

سع الشامل ، وأشار إىل املقام الوا 34 الصفحةث عن أمري املؤمنني كالم مجيل يف يف اجلزء السابع هو حتد  
 يف ث عن قراءة القرآن باملعىن العميق الدقيق ال جمال لذكرِه ميكنكم أن تراجعوهد األوصياء ويتحد  لسي  

،  171 الصفحة، يف أن أذكر الشيء اجلميل والشيء الذي ليس مجياًل ين أنا أحاول ، ولكن   34 الصفحة
_ الحكماء في هذا العشق ه اختلف آراء علم أنّ إ :( يقوللألوجه احلسانيف ذكر عشق الظرفاء والفتيان )

إىل أن يقول كالم طويل عريض يف الكالم  ويستمر   _ ه حسٌن أو قبيحتِه وأنّ وماهيّ  _ تعشق غالماً  يعين أن  
_ :175 الصفحة، هو يقول يف  179صفحة الإىل  ويستمر   171صفحة الميكنكم أن تراجعوه يبدأ من 

يقول عشق الغلمان يعين أمر   ،هو بعد أن ميدح العشق المقام _لكن الذي يجب التنبيه عليه في هذا 
أهل البيت  ، حب  ابًة لعشق اهلل ا ليكون بو  وإمن   ةة أو جنسي  ة شهوي  ال لقضي  ؟ ملاذا، عشق الغالم ت أنحسن 
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_ حال ، هو يقول  !! على أيِّ نضع األمورال ندري أين  ... ، ، عشق الغلمانثون عنه بتلك الطريقة تتحد  
يعين جملة الفضائل _ منهذا العشق وإن كان معدودا   نّ يجب التنبيه عليه في هذا المقام ألكن الذي 

ط الموصوف بها بين العقل المفارق المحض ه من الفضائل التي يتوسّ  أنّ إّل  أن تعشق غالم أمر مجيل _
وعلى   وقتٍ  اإلطالق في كل  ة  شريفة  على ومثل هذه الفضائل ل تكون محمودة وبين النفس الحيوانيّ 

في أواسط السلوك ة ينبغي استعمال هذه المحبّ أحٍد من الناس بل  من األحوال ومن كل  حاٍل  كل  
بحر الشهوات ورقدة الطبيعة وإخراجها عن وتنبيهها عن نوم الغفلة وفي حال ترقيق النفس العرفاني 
ة وصيرورتها عقال  بالفعل اإللهيّ ا عند استكمال النفس بالعلوم وأمّ  هذا الغالم _ يعين حببِّ  _ ةالحيوانيّ 

بعشق هذه شتغال لها عند ذلك اإلبعالم القدس فال ينبغي صال تّ ة ذا ملكة اإليّ محيطا  بالعلوم الكلّ 
ولهذا قيل  مها صار أرفع من هذا المقامامق نّ ألة والشمائل اللطيفة البشريّ ة نة اللحميّ الصورة المحسّ 

إلى عالم الحقيقة في الرجوع إلى ما وقع العبور منه  وإذا وقع العبور من القنطرةالمجاز قنطرة الحقيقة 
 عليك أن تعشق غالمًا حت  لكن يف بداية السلوك العرفاين تارة  أخرى يكون قبيحا  معدودا  من الرذائل _ 

هذه  أهل البيت وننتهي عن كلِّ  وتعاىل ، ملاذا ال نبدأ حببِّ  لعشق اهلل سبحانه  يكون قنطرةً حت   ،ق قلبكترق  

واضحة ماحتتاج إىل أن و نتهية ة م  ( والقضي  وَمَنْ أَحَبَّكُم فَقَدْ أَحَبَّ اهلل؟!! ) هذه السفاسفهات وعن كلِّ الرت  

م كُ بَ أَدَاهلل بَ  ادَرَأَ نْمَ)، الزيارة اجلامعة واضحة وصرحية  نذهب إىل ابن عريب او أن نذهب إىل غري ابن عريب

 ،، هناك بكم وإليكمة نسختان ودموج ،ه بكم( هم يقولون توج  ميكُلَه إِجَّوَهُ تَدَصَقَ نْمَم وَكُنْعَ لَبِقَ هُدَحَّوَ نْمَوَ

 يف احللقة القادمة إن شاء اهلل تعاىل .ث عنها نتحد  

احلديث حتت  نتم   ،حلقة يوم غدة حديثنا إن شاء اهلل تعاىل تأتينا يف الكالم طويل والتفاصيل كثرية وبقي  
 .عرفان الشيعي ، هبذا القدر أكتفيالعنوان الذي شرعت  فيه يف احللقات السابقة وهذه احللقة علم ال

ّأسألكمّالدعاء

ّتصبحونّومتسونّعلىّواليةّفاطمةّوآلّفاطمة
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