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مقدمة الطبعة الثانية
بسم اهلل الرمحن الرحيم

احلمــد هلل رب العاملــن ،والصــاة والســام عــى أرشف األنبيــاء واملرســلني
حبيــب إلــه العاملــن أيب القاســم حممــد وعــى آلــه الطيبــن الطاهريــن واللعــن
الدائــم املســتديم عــى أعدائهــم وخمالفيهــم ومنكــري فضائلهــم ومناقبهــم أمجعــن
مــن األولــن واآلخريــن إىل قيــام يــوم الديــن.

حاولــت بعــض االجتاهــات إعــذار اخلمينــي وإخراجــه مــن بــؤرة العرفــان
الباطــل بادعــاء توبتــه عــن هــذا املســلك املنحـ ّـرف يف آخــر أيــام حياتــه مســتدلني
عــى هــذا االدعــاء برســالة أرســلها اخلمينــي إىل فاطمــة الطباطبائــي زوجــة ابنــه
أمحــد ذاكــر ًا فيهــا تأســفه النكبابــه عــى مجــع الكتــب بــدالً مــن رفــع احلجــب،
واشــتغاله باملصطلحــات بــدالً مــن هتذيــب نفســه بالعبــادات واملجاهــدات ،وأنه مل
وحـ ِ
ـر َم مــن أيــة حكمــة مــن فصــوص احلكــم!
حيصــل عــى فتــح مــن الفتوحــاتُ ،

فزعــم بعــض املتزلفــن واملفتونــن باخلمينــي أن هــذا الترصيــح منــه ُيعــدّ توبــة
عــن العرفــان الباطــل .وبعــد افتضــاح ديــن ابــن عــريب عــى يــد املراجــع والعلــاء،
ـوف بالتمســك
ســعى هــؤالء املتزلفــون مــن جديــد إىل تربئــة اخلمينــي مــن التصـ ّ
هبــذا االدعــاء وتروجيــه بــن النــاس!
ـول حتــت عنــوان( :توبــة اخلمينــي حقيقة
وهــذا مــا دفعنــا لكتابــة رد بمقــال مطـ ّ
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مؤنســة أم دعايــة ُمفلســة؟!) لتفنيــد هــذا االدعــاء الباطــل باألدلــة التا ّمــة واحلجــج
الدامغــة التــي تثبــت بــا شــك عــدم توبتــه إىل آخــر يــوم مــن أيــام حياتــه.
كــا أننــا رشحنــا معنــى الرســالة املوجهــة إىل فاطمــة الطباطبائــي وب ّينــا وجــه
احلقيقــة يف تلــك الرســالة ،وذكرنــا أقــوال العرفــاء عنهــا وعــن مضموهنــا مــع
ــم كوهنــا توبــة ،وبعــد مــدة رأينــا أن نرتّــب هــذا املقــال
األدلــة التــي تــرد ّ
توه َ
ونوســع بعــض اإلجابــات ،لتكــون أســهل تنــاوالًُ ،
ونخرجــه ككتــاب لكــي تعــم
ّ
الفائــدة.
ســائلني املــوىل عـ ّـز وجـ ّـل أن ينفعنــا هبــذا العمــل يــوم ال ينفــع مـ ٌ
ـال وال بنــون
إال مــن أتــى اهلل بقلـ ٍ
ـب ســليم.
هذا وصىل اهلل عىل سيدنا حممد وآله الطيبني الطاهرين.

ذكرى مولد اإلمام احلسني عليه السالم
/3شعبان1438 /هـ
طالب علم
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كيف تح ّول الصويف ابن عريب إىل شيعي؟!

ســعى اجلهــاز اإلعالمــي التابــع للنظــام اإليــراين إىل رفــع منزلــة الزنديــق ابــن

عــريب «لعنــه اهلل» بعــد وصــول اخلمينــي إىل ســدة احلكــم((( ،فقامــوا بدراســات

كثــرة؛ إلحيــاء تراثــه والدفــاع عنــه وتربيــر أقوالــه وإلباســها لبــاس اإلســام؛
فحققــوا نجاحــ ًا كبــر ًا وخدعــوا املاليــن مــن الشــيعة فأومهوهــم ّ
بــأن ابــن

عــريب مــن الشــيعة املوالــن ألهــل البيــت عليهــم الســام لكــي يــرروا األخــذ
عنــه واالقتــداء بــه ،وقــد تشــبثوا بأقــوال شــاذة لبعــض العلــاء كــي يثبتــوا هــذا
االدعــاء الباطــل!
ولك ـ ّن هــذه الكذبــة مل تســتمر طوي ـاً؛ ّ
ألن الواقــع يكذهبــا فترصحيــات ابــن
رصح يف كتابــه فصــوص
عــريب واضحــة يف تســننه البكــري بــل نصبــه ،وقــد ّ
احلكــم بـ ّ
ـأن أبــا طالــب عليــه الســام مــات كافــر ًا والعيــاذ بــاهلل(((! وقــال أيض ـ ًا
بــأن النبــي صــى اهلل عليــه وآلــه مل ينــص عــى اخلالفــة مــن بعــده(((! وأضــف إىل

ذلــك وصفــه للشــيعة اإلماميــة بأهنــم أهــل البــدع واألهــواء((( ،وتأييــده ملكاشــفة
العــارف الرجبــي الــذي يقــول بأنــه رأى الشــيعة يف صــورة الــكالب واخلنازيــر(((!

 - 1وقد فرض هذا األخير تدريس كتبه يف احلوزات العلمية!
 - 2فصوص احلكم ،ابن عربي ،ص.130
 - 3فصوص احلكم ،ابن عربي ،ص.163
 - 4الفتوحات املكية ،ج 1ص  ،425طبعة دار الكتب العلمية.
 - 5ذكر يف كتابه الفتوحات املكية،ج 3ص ،14مكاشفة العارف الرجبي بأنّه رأى الشيعة يف صورة اخلنازير! ويف كتاب
محاضرة األبرار ،ومسامرة األخيار ،ج 1ص ،296،295يقول بأنه رآهم يف صورة الكالب!
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وقال يف ديوانه(((:
وال تـ ـ ـك ـ ــون ـ ــوا كـ ـ ــالـ ـ ــذي غـ ـ ــا جلـ ـ ـه ـ ـ ٍـل ف ــام ــتَ ـ ـح ــن
ُغ ـ ـلـ ــوّ أه ـ ــل الـ ــرفـ ــض يف أم ـ ـ ـ ِـر احل ـ ـسـ ــن واحلـ ـس ــن

وهــذه النصــوص وغريهــا الكثــر تكـ ّ
ـذب قــول املدّ عــي بأنــه شــيعي ،إذ لــو
رصح هبــذا الــكالم! بــل تعــد هــذه الترصحيــات دلي ـ ً
ا عــى كونــه
كان شــيعي ًا ملــا ّ
ناصبي ـ ًا  ،ينصــب العــداء لشــيعة أهــل البيــت عليهــم الســام(((.

وقــد اعــرف كبــر العرفــاء يف هــذا العــر أو أنطقــه اهلل مــن غــر أن يشــعر
ـرح بـ ّ
ـأن ابــن عــريب بكــري وليــس مــن الشــيعة املوالــن!
فـ ّ

فقــد ذكــر غــام عــي رجائــي عــن الشــيخ املحمــدي اجليــاين أنــه قــال:
(ســمعت مــن اإلمــام –أي اخلمينــي -يومــ ًا قولــه إن املرحــوم القــايض ســعيد

القمــي هــو يف الشــيعة نظــر حميــي الديــن بــن عــريب عنــد أهــل الســنة)(((.

وينقــل حمقــق كتــاب التعليقــة عــى الفوائــد الرضويــة قــول أحــد تالمــذة
ـر عــن احــرام خــاص ملحيــي الديــن -ابــن
اخلمينــي( :إنــه -أي اخلمينــي -كان يعـ ّ
عــريب -يف املدرســة الســنية ،ولصــدر املتأهلــن والقــايض ســعيد القمــي يف مدرســة

أهــل البيــت)(((.

وباعرتاف اخلميني هذا مل يعد ينفع استعامهلم الفاشل هلذه الكذبة!

 - 1ديوان ابن عربي ،ص ،428طبعة دار الكتب العلمية ،ويف طبعة دار صادر ،ص.490
 - 2عن املعلى بن خنيس ،قال سمعت أبا عبد اهلل (عليه السالم) يقول ( :ليس الناصب من نصب لنا أهل البيت
ألنــك ال جتد أحــدًا يقول أنــا أبغض محمدًا وآل محمد ،ولكن الناصب من نصب لكم وهــو يعلم أنكم تتوالونا
وتتبرؤون من أعدائنا) صفات الشيعة للشيخ الصدوق ،ص.9
 - 3قبسات من سيرة االمام اخلميني  -يف ميدان التعليم احلوزوي واملرجعية -ص. 105
 - 4التعليقة على الفوائد الرضوية  ،اخلميني  ،ص.12
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املتزلفون يف ورطة:

ـروج
وقــد كــر بعــض العلــاء حاجــز التقيــة مــن النظــام الســيايس اإليــراين املـ ّ
البــن عــريب يف هــذا العــر؛ فرصحــوا بزندقــة ابــن عــريب وكفــره وب ّينــوا أباطيــل
عرفانــه الزائــف((( ،وهنــا وقــع املتزلفــون يف مشــكلة كبــرة إزاء ترصحيــات

اخلمينــي وكتاباتــه املادحــة البــن عــريب واملوافقــة لنهجــه الباطــل ،فحاولــوا أن
يومهــوا النــاس ّ
بــأن عرفــان اخلمينــي خيتلــف عــن عرفــان ابــن عــريب وأنّــه ال
يعتقــد بوحــدة املوجــود التــي يعتقــد هبــا ابــن عــريب! وهــذا األمــر يكذبــه الواقــع
أيضـ ًا فــأي باحــث بمجـ ّـرد أن يطلــع اطالعــة بســيطة عــى تعليقــات اخلمينــي عــى
رشح الفصــوص أو كتبــه العرفانيــة األخــرى كــرح دعــاء الســحر ورس الصــاة
ومصبــاح اهلدايــة وغريهــا ،سيكتشــف توافقــه معــه وتأييــده ألقوالــه ،وكذلــك
يــرى مدحــه وتعظيمــه إيــاه والثنــاء عليــه عند ذكــر أقوالــه كقولــه« :الشــيخ األكرب»
أو «الشــيخ الكبــر» أو«العظيــم» وغريهــا مــن عبــارات التعظيــم والتبجيــل!
رصح كــال احليــدري أن اخلمينــي هــو امتــداد ملدرســة ابــن عــريب ومل
وقــد ّ
ــف ملدرســة العرفــان أي يشء جديــد!
ُي ِض ْ

يقــول كــال احليــدري يف كتابــه العرفــان الشــيعي( :ال يمكــن اعتبــار اإلمــام
اخلمينــي يف منهجــه صاحــب مدرســة عرفانيــة مســتقلة بــل هــو امتــداد وحلقــة
عــى خــط املدرســة العرفانيــة ومل يضــف اإلمــام أي يش عــى نفــس املدرســة
العرفانيــة التــي وضــع ُأسســها حميــي الديــن بــن عــريب يف كتــاب فصــوص احلكــم،
وبحســب التسلســل التارخيــي الــذي نــراه يف احلكمــة املتعاليــة فــإن الســيد اإلمــام
اخلمينــي يعتــر امتــداد ًا لتلــك املدرســة مــن الناحيــة الفلســفية ســواء بالنســبة
 - 1كامل ّرجع الشيخ إسحاق الفياض دام ظله الذي وصف ابن عربي بالزنديق يف تسجيل منشور ،وكذلك املرجع
الروحاني دام ظله حيث قال يف أحدى فتاويه( :أنا أرى محيي الدين-ابن عربي -كافرًا وتسميته بالشيخ الكبير
واألكبر من االشتباهات الظاهرة).
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ملدرســة احلكمــة املتعاليــة أم املدرســة العرفانيــة)(((.

فاخلمينــي هــو امتــداد ملدرســة ابــن عــريب ،بــل هــو وغــره مــن العرفــاء
رصح بذلــك مرتــى املطهــري!
يعيشــون عــى فتــات مائدتــه كــا ّ

يقــول املطهــري( :أوصــل حميــي الديــن -ابــن عــريب -العرفــان إىل مرحلــة
جديــدة مل يســبق لــه بلوغهــا ،فأنشــأ القســم الثــاين مــن العرفــان ،أي قســمه العلمــي

والنظــري والفلســفي ،والعرفــاء بعــده تناولــوا فتــات مائدتــه)(((.

ثــم لــو راجــع الباحــث أشــعار اخلمينــي لــرأى مــا هــو أعظــم مــن ذلــك فقــد
ـق مثلــه عــى
نطــق بكلمــة احلـاّج الكفريــة( :أنــا احلــق) يف شــعره بــل متنــى أن يع ّلـ َ
حبــل املشــنقة!
يقول يف قصيدة العشقية(((:
ذُ ه ـ ـلـ ـ ُـت عـ ــن ن ـف ـســي وأطـ ـلـ ـق ـ ُـت صـ ــرخـ ــةَ أن ـ ــا احل ــق
وكـ ـم ــا فَ ـ ــعَ ـ ــل احل ـ ـ ـ ّـاج اش ـ ـتـــريـ ـ ُـت حــب ــل امل ـش ـن ـقــة!

ويع ّلــق اجلــوادي اآلمــي وهــو يــرح عبــارة احل ـاّج (أنــا احلــق) ( :إنــه –

أي اخلمينــي -يتمنــى ذلــك املقــام وتلــك املنزلــة)(((! وقــد وصــف ذلــك املقــام
للحــاّج بالرفيــع(((!

وهنــا مل ي ُعــد أمــام املتزلفــن للخمينــي مــن خمــرج أو مفــر إال أن يدّ عــوا بأ ّنــه
تــاب عــن عرفانــه الصــويف يف آخــر حياتــه وقــد تشــبثوا برســالة أرســلها اخلمينــي
إىل فاطمــة الطباطبائــي زوجــة ابنــه أمحــد ،وليــس عندهــم دليــل يتشــبثون بــه غــر
 - 1العرفان الشيعي ،كمال احليدري  ،ص.406
 - 2العرفان والكالم ،املطهري  -ص.99
 - 3نهاية العشق ،عبد اهلل الفاطمي،ص.24
 - 4اإلمام اخلميني ثورة العشق اإللهي ،اجلوادي اآلملي ،ص.140
 - 5اإلمام اخلميني ثورة العشق اإللهي ،اجلوادي اآلملي ،ص.140
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هــذه الرســالة التــي هــي قشــة الغريــق بالنســبة هلــم! بينــا تركــوا األدلــة والرباهــن
التــي تدينــه وتثبــت عــدم توبتــه.

كشف زيف فئة التمويه:

يقــول أحــد املدافعــن عــن اخلمينــي( :إن الســيد اخلمينــي قــدس رسه بعــد أن
مــارس فــن العرفــان عــرات الســنني ،وبــرع فيــه ،وبلــغ أعــى املراتــب ،قــد انتهى
أخــر ًا ليعلــن أســفه عــى عمــره الــذي رصفــه يف أمثــال هــذه األمــور ،واعتــره..
( !((()...فقــد قــال رمحــه اهلل يف رســالة منــه كان قــد أرســلها ألحــدى قريباتــه يف
أواخــر عمــره ،وســميت بـ(ســبيل املحبــة إىل الســيدة فاطمــة) ،بتاريــخ ربيــع الثــاين
1407هـــ .مــا يــي...( :األســفار األربعــة بطوهلــا وعرضهــا منعتنــي من الســفر إىل
املحبــوب .ال مــن الفتوحــات -الفتوحــات املكيــة البــن عــريب -حصــل يل فتــح...
ـت عــى حكمة..
وال مــن فصــوص احلكــم -فصــوص احلكــم البــن عــريب -حصلـ ُ
فضـ ً
ا عــن غريمهــا الــذي لــه قصــة حمزنــة...ال تكتفــي هبــذه االصطالحــات التــي

هــي الفــخ الكبــر إلبليــس ،وكــوين بصــدد البحــث عنــه جــل وعــا.((()..

ويضيــف أيض ـ ًا( :ال مانــع مــن أن يكــون اإلنســان حســن الظــن بشــخص يف
جمــال بعينــه ،فيظــن متيــزه ،أو تفوقــه يف ذلــك املجــال ،ثــم يظهــر لــه عكــس مــا كان
يظنــه ،فيرتاجــع عــن ذلــك ،ويعلــن عــن رأيــه ،ولــو بعــد عــرات مــن الســنني.
ولعــل هــذا الــذي كتبــه الســيد-اخلميني -قــدس رسه إلحــدى النســاء قــد جــاء يف
هــذا الســياق).

وقــال يف موضــع آخــر( :والالفــت هنــا أن بعــض األعاظــم يف هــذا العــر،
وهــو آيــة اهلل الســيد اخلمينــي قــدس رسه قــد مــارس يف أقاويــل هــؤالء النــاس
 - 1فراغ من أصل املنقول.
 - 2وصايا عرفانية ،مركز باء للدراسات ،ص .151-150
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املتصوفــة  -شــطر ًا مــن عمــره الرشيــف يصــل إىل عــرات الســنني ،حتــى بلــغّ
أعــى درجــات اخلــرة يف فنهــم ..ثــم ســجل يف أواخــر عمــره الرشيــف نصيحــة
إلحــدى قريباتــه يف رســالة ســميت بـ(ســبيل املحبــة إىل الســيدة فاطمــة) ....إلــخ)
ثــم ســاق باقــي الــكالم كــا يف العبــارة الســابقة .انتهــى النقــل.
أقول:

أوالً :إن قولــه بــأن ترصيــح اخلمينــي ُيعــدُّ توبــة عــن العرفــان ،يســتلزم أحــد
أمريــن أحالمهــا مــر :فإمــا أن ُيض ّلــل مجيــع العرفــاء وحيكــم عليهــم باالنحــراف
عــن طريــق أهــل البيــت صلــوات اهلل عليهــم ألن التوبــة ال تكــون إال عــن ذنــب
وهــو هنــا االنحــراف عــن املنهــج الصحيــح ،أو يقــول أن العرفــان مســلك صحيح
فتبطــل دعــواه.

ـدر مــن اخلمينــي يف تلــك الرســالة توبــة،
ثاني ـ ًا :إن العرفــاء مل يعتــروا مــا صـ َ
بــل ردوا هــذا االدعــاء!

يقــول كــال احليــدري( :وأمــا مــا ورد مــن إشــارات يف كلــات اإلمــام اخلمينــي
يف الرســائل التــي بعــث هبــا إىل بعــض أقربائــه أو قريباتــه وفيهــا مــا مضمونــه «ال
أســفار مــا صــدرا وال فصــوص ابــن عــريب أوصلتنــي إىل اهلل  »...والتــي ُيفهــم
ـإن مــراد اإلمــام القــول بــأن الكــال
منهــا أنــه ال يدعــو إىل هــذه الكتــب بعينهــا ،فـ ّ
املطلــوب لإلنســان والســلوك إىل اهلل ال يتحقــق مــن خــال حفــظ اصطالحــات
احلكمــة املتعاليــة أو اصطالحــات العرفــان النظــري واصطالحــات الفصــوص
وكــذا اصطالحــات كل العلــوم وإنــا الكــال أن تبــدأ املســرة إىل اهلل ســبحانه
وتعــاىل أمــا املعرفــة االصطــاح بــا ســلوك وبــا ســر وبــا ارتبــاط بالرشيعــة
يف الناحيــة العمليــة فــكل ذلــك هبــاء منثــور ألن العلــم يدعــو إىل العمــل فــإن
أجابــه وإال ارحتــل .وإال فــإن اإلمــام – اخلمينــي -كغــره مــن الكثرييــن يف عرصنــا
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احلــارض يعتــر أن مدرســة صــدر املتأهلــن أو مدرســة احلكمــة املتعاليــة هــي القاعدة
التأسيســية لالجتاهــات الفلســفية املعــارصة ولذلــك فــإن البحــث أو الوقــوف عــى
املعــامل األساســية للرؤيــة الفلســفية والعرفانيــة لإلمــام الراحــل ،وكــذا لتالمــذة
اإلمــام إنــا تكمــن يف الغــوص عمق ـ ًا يف مدرســة صــدر الديــن الشــرازي وغــره

مــن العلــاء والعرفــاء)(((.

ّ
ـدت ،فهــو مــن ن ّظــر
إن مرتكــزات حكمتهــم وعرفاهنــم عــن ابــن عــريب ُأ ِخـ ْ
وف ّلســف العرفــان وجعــل لــه القســم النظــري ،فاحلكمــة املتعاليــة مــا هــي إال
رصح بــه أهــل االختصــاص
رشح لفصــوص احلكــم والفتوحــات املكيــة وهــذا مــا ّ
عندهــم!

يقــول كــال احليــدري( :إن أبــرز مرتكــزات احلكمــة املتعاليــة -األســفار
األربعــة -تثــوي يف كتابــات حميــي الديــن ابــن عــريب باألخــص كتابيــه فصــوص
احلكــم والفتوحــات املكيــة وأن كل مــا يعــود لصــدر الديــن الشــرازي هــو تشــييد
األبنيــة الربهانيــة ملقــوالت الشــيخ األكــر وأمهــات أفــكاره بحيــث مل يكــن كتــاب
احلكمــة املتعاليــة -األســفار األربعــة -إال صيغــة برهانيــة ملقــوالت ابــن عــريب
وأفــكاره)(((.

ويقــول حســن زادة آمــي( :إن مجيــع املباحــث الرفيعــة والعرشــية لألســفار
منقولــة مــن الفصــوص والفتوحــات وبقيــة الصحــف القيمــة والكريمــة للشــيخ
األكــر -ابــن عــريب -وتالمذتــه بــا واســطة أو مــع الواســطة) ثــم يقــول( :إذا مــا
اعتربنــا كتــاب األســفار الكبــر مدخ ـ ً
ا أو رشح ـ ًا للفصــوص والفتوحــات فقــد
نطقنــا بالصــواب)(((.

 - 1العرفان الشيعي  ،كمال احليدري  ،ص.407-406
 - 2التوحيد ،كمال احليدري  ،ج 1ص.230- 229
ً
 - 3التوحيد  ،كمال احليدري  ،ج 1ص ، 230نقال عن العرفان واحلكمة املتعالية  ،حلسن زادة آملي ص36 ،16
بالفارسية.
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فكــا تالحــظ أخــي القــارئ الكريــم ّ
إن كــال احليــدري مل يعتــر مــا صــدر
مــن اخلمينــي توبــة أو دعــوة لــرك كتــب ابــن عــريب بــل هــو توجيــه لفاطمــة
الطباطبائــي بالتوفيــق بــن دراســة كتــب العرفــان واملجاهــدات.

ثــم ّ
إن فاطمــة الطباطبائــي نفســها مل تفهــم مــن رســالة اخلمينــي توبتــه عــن
العرفــان الباطــل لذلــك درســت فصــوص احلكــم عنــد اخلمينــي نفســه فيــا بعــد!
ينقــل غــام عــي الرجائــي عــن الســيد أمحــد النجفــي أ ّنــه قــال :قالــت الســيدة
–فاطمــة -الطباطبائــي يومــ ًا( :كنــت أدرس يومــ ًا عنــد اإلمــام –أي اخلمينــي-
كتــاب الفصــوص ،فدخــل الســيد أمحــد ،فالتفــت إليــه اإلمــام وقــال :لقــد قمنــا
نــدرس ونــدرس كتــاب الفصــوص قبــل كتــاب جامــع
بالثــورة مــن أجــل أن ّ

املقدمــات)(((!

ّ
إن دراســة كتــاب فصــوص احلكــم مــن املراحــل املتقدّ مــة يف العرفــان النظــري،
رصح بذلــك كــال احليــدري ،وهــذا يــدل عىل
فهــو بمثابــة الدكتــوراه عندهــم كــا ّ
ّ
أن فاطمــة الطباطبائــي مل تعتــر تلــك الرســالة مــن اخلمينــي توبــة ،وكيــف تكــون
كذلــك واخلمينــي بنفســه هــو الــذي أرشف عــى تدريســها املراحــل املتقدمــة؟!
وهــذا يكشــف عــى أنــه مل يتــب عــن العرفــان الباطــل أبــد ًا ،وهــذا الترصيــح
نــدرس
اخلطــر يــدل عــى ذلــك ،أي قولــه( :لقــد قمنــا بالثــورة مــن أجــل أن ّ
ـدرس كتــاب الفصــوص)!
ونـ ُ
فهــو يــدل عــى املنزلــة العظيمــة هلــذا الكتــاب يف نظــر اخلمينــي ،ولــو حــاول
املتزلــف لــه رصف املعنــى الظاهــري إىل الكنايــة ملــا خــرج عــن معنــى التعظيــم،
ّ
وتعظيــم اخلمينــي هلــذا الكتــاب يعنــي عــدم توبتــه.

أضــف إىل ذلــك أن فاطمــة الطباطبائــي مل تذكــر يف مؤلفاهتــا ومل تــر حتــى
جمــرد إشــارة عابــرة أن اخلمينــي قــد تــاب عــن هــذا املســلك بــل كانــت تنقــل
ّ
 - 1قبسات من سيرة اإلمام اخلميني،احلاالت العبادية واملعنوية ،ص.315
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أقولــه العرفانيــة الصوفيــة يف مؤلفاهتــا.

تقــول يف كتاهبــا مقامــات عرفانيــة( :هيــدف بحثنــا إىل املقامــات العرفانيــة
الســبعة املشــهورة وبيــان آراء بعــض مشــايخ العرفــان حوهلــا ،وقــد اخرتنــا منهــم

اخلواجــة عبــد اهلل األنصــاري ،عــز الديــن الكاشــاين ،واإلمــام اخلمينــي)(((.

تالحــظ أخــي القــارئ أهنــا َعــدَ ْت اخلمينــي مــن مشــايخ العرفــان ومل ترشمــن
قريــب أو بعيــد أنــه تــاب!

وتقــول أيض ـ ًا يف نفــس الكتــاب( :والبــد أوالً أن نتعــرف عــى الكتــب التــي
اعتمــدت كمصــادر ومراجــع يف هــذه الدراســة-أي دراســة املقامــات -ونلفــت إىل
أمهيتهــا وخصوصيتهــا :كتــاب منــازل الســائرين وهــو مــن أغنــى كتــب العرفــان
العمــي وأعظمهــا .ألفــه اخلواجــة عبــد اهلل األنصــاري يف ســنة 475هـــ .ق ،ولــه
مــن العمــر واحــد وثامنــون عامـ ًا .ويعــد الكتــاب أحــد املنابــع العرفانيــة األصيلــة
ولذلــك فقــد كتــب علــاء العرفــان واألخــاق رشوحــات متعــددة لــه ...وإىل اآلن
يعتــر الكتــاب مــن الكتــب الدراســية األساســية يف جمــال العرفــان العمــي ،وكان
اإلمــام اخلمينــي يوليــه اهتامم ـ ًا بالغ ـ ًا ،وقــد تعــرض لذكــره يف أماكــن عديــدة يف
كتابيــه :األربعــون حديث ـ ًا ورشح حديــث جنــود العقــل واجلهــل)(((.

ويف هــذا النــص أيضـ ًا أشــارت إىل اهتــام اخلمينــي بكتــاب (منــازل الســائرين)
ـوف بــل قالــت:
وهــو مــن كتــب الصوفيــة املشــهورة ومل تُبـ ّـن بأنــه تــاب عــن التصـ ّ
(وكان اإلمــام اخلمينــي يوليــه اهتاممـ ًا بالغـ ًا) و(كان) تفيــد االســتمرار.
ثالثــ ًاّ :
واملتصوفــة وبرناجمهــم يف الســلوك
إن الذيــن يعرفــون لغــة العرفــاء
ّ
يدركـ َ
ـون جيــد ًا مــاذا يريــد اخلمينــي مــن وراء هــذا الترصيــح ،ولبيــان هــذا األمــر
البــد مــن مقدمــة توضيحيــة لكــي نفهــم املعنــى.
 - 1مقامات عرفانية ،فاطمة الطباطبائي ،ص.15
 - 2مقامات عرفانية ،فاطمة الطباطبائي ،ص.16

16

توبة اخلميني
ٌ
ٌ
ٌ
دعاية ُمفلسة؟!
مؤنسة أم
حقيقة

وهــيّ :
أن مراحــل الســر والســلوك عنــد العرفــاء تنقســم عــى ثــاث مراحــل:
مرحلــة الرشيعــة ومرحلــة الطريقــة ومرحلــة احلقيقــة ،ومــا هيمنــا هنــا هــي
مرحلــة الرشيعــة ،وهــي االلتــزام بالواجبــات واملســتحبات مــع األذكار الكثــرة
واملجاهــدات فهــي مرحلــة عباديــة بحتــة فــا يشــغلون أنفســهم باالصطالحــات
وغريهــا.

فاخلمينــي -يف تلــك الرســالة -يتحــدّ ث مــع فاطمــة الطباطبائــي عــن هــذه
املرحلــة وينصحهــا بعــدم االكتفــاء بتعلــم املصطلحــات يف هــذه املرحلــة لكــي ال
تقــع يف اخلطــأ الــذي وقــع فيــه هــو حينــا بــدأ مشــواره يف الســر والســلوك فيقول:
ُصــت يف عمــق االصطالحــات
(ال تكتفــي هبــذه االصطالحــات ...وهكــذا غ
ُ
والعبــارات وانكببــت عــى مجــع الكتــب بــدالً مــن رفــع احلجــب)(((.

فهــو ينصحهــا بالرتكيــز عــى املجاهــدات وعــدم االكتفــاء بتعلــم
ا ال صطال حــا ت .

ـت عــى حكمــة..
أمــا قولــه( :وال مــن فصــوص احلكــم  -البــن عــريب -حصلـ ُ
فضـ ً
ا عــن غريمهــا الــذي لــه قصــة حمزنــة.)...

أقــول :يف كتــاب املظاهــر الرمحانيــة طبعــة مكتبــة أهــل الذكــر العبــارة خمتلفــة
قليـ ً
(وحرمــت أ ّيــة حكمــة مــن فصــوص احلكــم فــا بالــك
ا جــاء النــص هكــذاُ :

بــا ســوى ذلــك ممــا لــه قصـ ٌة حمزنــة حلالــه.((()...

و(حرمــت) بمعنــى عــدم التوفيــق للحصــول عــى احلكمــة ال أنــه يرفــض
ُ
فصــوص احلكــم ،فهــو كقــول القائــل :وحرمــت أ ّيـ َة حكمــة مــن القــرآن ،بمعنــى
عــدم التوفيــق للحصــول عــى احلكمــة منــه.
 - 1املظاهر الرحمانية ،اخلميني ،ص.98
 - 2املظاهر الرحمانية ،اخلميني ،ص.98
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وهــذا أبلــغ يف بيــان املقصــود ،فترصحيــه بحرمانــه احلكمــة مــن فصــوص
احلكــم واضــح قاطــع لبقائــه عــى الضــال.

تاريخ التوبة املزعومة:

ّ
إن ترصحيــات اخلمينــي إىل آخــر أيــام حياتــه تــدل عــى أنــه مل يتــب عــن العرفان
أبــد ًا ،فلــو سـ ّلمنا جــدالً بأنــه تــاب يف تاريــخ ربيــع الثــاين 1407هـــ .ق ،فاألدلــة
األخــرى تــدل عــى أنــه رجــع عــن توبتــه!

األدلة املرك ّـزة:

يقــول أحــد املدافعــن عــن اخلمينــي( :فقــد قــال رمحــه اهلل يف رســالة منــه كان
قــد أرســلها إلحــدى قريباتــه يف أواخــر عمــره ،وســميت بـ«ســبيل املحبــة إىل
الســيدة فاطمــة» ،بتاريــخ ربيــع الثــاين 1407هـــ ...إلــخ).

أقــول :هنــاك عــدة رســائل صــدرت عــن اخلمينــي تدعــو إىل العرفــان الباطــل
قبــل وبعــد هــذا التاريــخ فلــو أنــه تــاب فعـ ً
ا عــن هــذه العقيــدة الباطلــة ،فلــاذا
رجــع يدعــو النــاس إىل اعتناقهــا ومطالعــة كتــب أصحاهبــا؟ وهــذه النصــوص هلــا
داللــة قاطعــة عــى أنــه مل يــرك العرفــان الباطــل أبــد ًا.
* الدليل األول :

رســالة اخلمينــي إىل ابنــه أمحــد يف تاريــخ  27ربيــع الثــاين  1408هـــ.ق ،أي بعد
ســنة كاملــة مــن تاريــخ رســالته إىل فاطمــة الطباطبائــي.
قــال اخلمينــي يف هــذه الرســالة( :فــا ُيبحــث عنــه وجيــري وراءه اجلميــع
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ســواء يف العلــوم والفضائــل والفواضــل ،أو يف املعــارف وأمثاهلــا ،أو يف الشــهوات
التوجــه إىل كل يشء وأي شــخص مــن قبيــل أصنــام
واألهــواء النفســانية ،أو يف
ّ
املعابــد واملحبوبــات الدنيويــة األخرويــة الظاهــرة واخلياليــة املعنويــة والشــكلية،
كحــب النســاء والبنــن والقبيلــة والقــادة الدنيونيــن كالســاطني واألمــراء وقــادة
اجليــوش ،أو القــادة األخرويــن كالعلــاء املفكّريــن والعرفــاء واألنبيــاء عليهــم
التوجــه إىل الواحــد الكامــل املطلــق -اهلل .-فليــس
الســام ،كل ذلــك هــو ذات
ّ
مــن حركــة تقــع إال لــه تعــاىل ،ويف ســبيل الوصــول إليــه جــل وعــا ،وليــس مــن
قــدم ختطــو إال نحــو ذلــك الكــال املطلــق)(((!

التوجــه حتــى إىل أصنــام
ـرح بــأن ّ
فكــا تالحــظ أخــي القــارئ أن اخلمينــي يـ ّ
التوجــه إىل اهلل)!
املعابــد وغريهــا هــو ذات
التوجــه إىل اهلل! حيــث يقــول( :هــو ذات ّ
ّ
التوجــه إىل اهلل تعــاىل وعينــه! تعــاىل اهلل عــن ذلــك علــو ًا كبــرا.
أي نفــس ّ
مــع أنــه قــال قبــل هــذا الترصيــح عبــارة تفيــد التأســف عــى عمــره الــذي
قضــاه يف مســتنقع الضــال!

يقــول يف بدايــة نفــس الرســالة( :هــذه وصيــة مــن عجـ ٍ
ـوز عاجـ ٍ
ـز أمــى زهــاء
التســعني عامـ ًا مــن عمــره غارقـ ًا يف مســتنقع الضــال وســكر الطبيعــة يطــوي اآلن
أيــام أرذل عمــره منحــدر ًا نحــو قعــر جهنــم غــر آمــل بالنجــاة وغــر آيـ ٍ
ـس مــن
روح اهلل)(((.

ومثــل هــذه العبــارات ينطقهــم اهلل هبــا لكــي ال خيتلــط احلــق بالباطــل كــا

أنطــق أبــا بكــر عنــد موتــه فقــال( :ليتنــي مل أكشــف بيــت فاطمــة)(((!
(إن يل شيطان ًا يعرتيني)(((!
وقال يف موضع آخرّ :

 - 1املظاهر الرحمانية  ،اخلميني ،ص.88
 - 2املظاهر الرحمانية ،اخلميني ،ص.85
 - 3السقيفة وفدك ،اجلوهري ،ص.75
 - 4تاريخ الطبري ج، 2ص  ،460اإلمامة والسياسة ج ، 1ص ،16تاريخ اخللفاء ،السيوطي ،ص .71
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وكذلــك أجــرى اهلل ســبحانه وتعــاىل عــى لســان عمــر بــن اخلطــاب لعنــه اهلل
االعــراف ببطــان خالفتهــم املزعومــة حينــا قــال( :كانــت بيعــة أيب بكــر فلتــة

رشهــا ،فمــن عــاد إليهــا فاقتلــوه)(((!
مــن فلتــات اجلاهليــة ،وقــى اهلل املســلمني ّ

وقــال أيضـ ًا عنــد موتــه( :واهلل لــو كان يل مــا طلعــت عليــه الشــمس الفتديــت

بــه مــن هــول املطلــع)(((.
* الدليل الثاين:

مــن رســالة البنــه أمحــد قــال يف خامتتهــا( :الســام عــى مــن اتبــع اهلــدى ،ليلــة

 15ربيــع املولــود  1407هـــ  .ق .روح اهلل املوســوي اخلمينــي)((( وهي قبل رســالته

إىل فاطمــة الطباطبائــي باســبوعني فقــط ،وقــد جــاء فيهــا( :عزيزي...الــكالم هو يف
الســفر مــن اخللــق إىل اخلالــق تعــاىل ،ومــن الكثــرة إىل الوحــدة ،ومــن الناســوت إىل
مــا فــوق اجلــروت ،إىل حــدّ الفنــاء املطلــق الــذي حيصــل يف الســجدة األوىل ،و
الفنــاء عــن الفنــاء  -وهــو الــذي يقــع يف الســجدة الثانيــة -بعــد الصحــو -وهــذا
هــو متــام قــوس الوجــود «مــن اهلل وإىل اهلل» ويف تلــك احلــال ليــس هنــاك ســاجد

ومســجود لــه ،وال عابــد ومعبــود)(((!

وهــذا الترصيــح غــارق يف وحــدة الوجــود فليــس هنــاك ســاجد ومســجود لــه،
وال عابــد ومعبــود فــكل األشــياء واحــد وذلــك الواحــد هــو اهلل!

ويقــول اخلمينــي أيضــ ًا ويف نفــس الرســالة( :كل العــامل مــن أعــى مراتــب
الوجــود إىل أســفل ســافلني هــو ال يشء إذ أن كل مــا هــو موجــو ٌد هــو –اهلل -تعــاىل
 - 1تاريخ الطبري،ج2ص.235
 - 2كنز العمال ،املتقي الهندي،ج 12ص.677
 - 3سر الصالة ،اخلميني ،ص ،42الطبعة الثالثة – طهران ،سنة  2003م .
 - 4سر الصالة ،اخلميني ،ص.38
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ال غــر؟! فــاذا يمكــن أن ُيقــال عــن الوجــود املطلــق؟! ولــو ال أمــر اهلل وإذنــه
جـ ّـل وعــا -فربــا مل يتحــدث عنــه بــيء أي مــن األوليــاء ،وإن كان كل مــا هــو
موجــود حديثـ ًا عنــه ال عــن ســواه! والـ ُّ
ـكل عاجــز عــن التمــرد عــن ذكــره ،فـ ُ
ـكل
ذكـ ٍ
ـى َر ُّبـ َ
{و َقـ َ
ـك َأالَّ َت ْع ُبــدُ وا إِالَّ إِ َّيــا ُه ...}..فإنــه –أي اهلل -هــو احلمــد
ـر ذكـ ُـره َ :
واحلامــد واملحمــود)(((!

(فكل ٍ
ُ
ذكره)! أي حتى ذكر األصنام هو ذكر اهلل!
فالحظ قوله:
ذكر ُ

ــى َر ُّب َ
{و َق َ
ــك َأالَّ َت ْع ُبــدُ وا إِالَّ إِ َّيــا ُه} يف مقــام
وقــد استشــهد باآليــة القرآنيــةَ :
القضــاء التكوينــي ،بمعنــى أنــك ال تســتطيع أن تعبــد غــر اهلل تكويني ـ ًا وأن ذلــك
املتصوفــة وعــى رأســهم ابــن
حكــم واقــع ال حمــال! وهــذا القــول مــن اعتقــادات
ّ
عــريب!

ـى َر ُّبـ َ
{و َقـ َ
ـك
يقــول املطهــري( :إن العرفــاء فــروا القضــاء يف قولــه تعــاىلَ :
َأالَّ َت ْع ُبــدُ وا إِالَّ إِ َّيــا ُه} بالقضــاء التكوينــي الــذي ال يمكــن املحيــد عنــه ،ومعنــاه أن
البــر ال يمكنــه أن يعبــد إال اهلل ،والبــن عبــاس يف ذلــك روايــة يف املقــام مضموهنــا
ـأن عابــد الوثــن يعبــد اهلل مــن حيــث ال يعلــم) (((!
بـ ّ

ثم نقل شعر ًا بالفارسية للعارف الشبسرتي وهذه ترمجته (((:
أي ـ ـ ـهـ ـ ــا املـ ـ ـسـ ـ ـل ـ ــم لـ ـ ـ ــو كـ ـ ـن ـ ــت ت ـ ـع ـ ـلـ ــم مـ ـ ـ ــا ال ـ ــوث ـ ــن
أليـ ـقـ ـن ــت بـ ـ ــأن ال ـ ــدي ـ ــن يف عـ ـ ـب ـ ــادة ذاك ال ــوث ــن

يقــول ابــن عــريب يف هــذا اخلصــوص( :إن للحــق يف كل معبــود وجه ـ ًا يعرفــه
{و َقــى َر ُّبـ َ
ـك َأ َّل َت ْع ُبــدُ وا إِ َّل إِ َّيــا ُه} أي حكــم.
مــن يعرفــه وجيهلــه مــن جيهلــهَ :
 - 1سر الصالة  ،اخلميني ،ص ،41-40الطبعة الثالثة – طهران ،سنة  2003م .
 - 2التوحيد ،املطهري ،ص ، 39دار احملجة البيضاء.
 - 3التوحيد ،املطهري ،هامش ص.39
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فالعــامل يعلــم مــن ُعبِــدَ  ،ويف أي صــورة ظهــر حتــى عبــدَ  ،وأن التفريــق والكثــرة
كاألعضــاء يف الصــورة املحسوســة وكالقــوى املعنويــة يف الصــورة الروحانيــة ،فــا
ُعبــدَ غــر اهلل يف كل معبــود)(((.

الحــظ قولــه( :فــا ُعبــدَ غــر اهلل يف كل معبــود) ومعنــى كالمــه أن كل
املخلوقــات هــي عــن اهلل تعــاىل فــإذا عبدهتــا فقــد عبــدت اهلل ومــن املســتحيل أن
تقــع العبــادة لغــر اهلل!

ويقــول ابــن عــريب أيضـ ًا( :إن عبــادة العجــل فرقــت بينهــم -أي قــوم موســى-
 ،فــكان منهــم مــن عبــده اتباعـ ًا للســامري و تقليــد ًا لــه ،و منهــم مــن توقــف عــن
عبادتــه حتــى يرجــع موســى إليهــم فيســألونه يف ذلــك  ،فخــي هــارون أن ينســب
ذلــك الفرقــان بينهــم إليــه فــكان موســى أعلــم باألمــر مــن هــارون ألنــه علــم مــا
عبــده أصحــاب العجــل ،لعلمــه بــأن اهلل قــد قــى َّأل ُي ْع َبــد إال إيــاه :ومــا حكــم
اهلل بــيء إال وقــع ،فــكان عتــب موســى أخــاه هــارون َل ِــا وقــع األمــر يف إنــكاره
وعــدم اتســاعه .فــإن العــارف مــن يــرى احلــق يف كل يشء ،بــل يــراه عــن كل

يشء)(((!

وهنــا يؤكــد عــى ّ
أن العبــادة للعجــل هــي عبــادة هلل فقــال( :فــكان موســى
أعلــم باألمــر مــن هــارون ألنــه علــم مــا عبــده أصحــاب العجــل ،لعلمــه بــأن اهلل
قــد قــى َّأل ُي ْع َبــد إال إيــاه :و مــا حكــم اهلل بــيء إال وقــع)!

ويقــول بـ ّ
ـأن عتــب النبــي موســى ألخيــه هــارون بســبب إنــكاره عــى القــوم
عبادهتــم للعجــل! ّ
ألن العجــل هــو عــن اهلل يف احلقيقــة فلــاذا تنكــر عليهــم؟!

ثــم ربــط هــذا بقولــه( :فــإن العــارف مــن يــرى احلــق يف كل يشء ،بــل يــراه
عــن كل يشء)!
 - 1فصوص احلكم،ابن عربي ص.72
 - 2فصوص احلكم ،ابن عربي ،ص.192
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أقــره اخلمينــي يف
فهــذه نصــوص ابــن عــريب وهــي كــا رأيتــم مطابقــة ملــا ّ
رســالته البنــه أمحــد ،فأيــن هــي التوبــة املزعومــة؟!
* الدليل الثالث:

رســالته إىل ميخائيــل غورباتشــوف -رئيــس اهليئــة الرئاســية لالحتــاد
الســوفيتي -يف تاريــخ /22مجــادى األوىل  1409/هـــ .ق .أي قبــل وفــاة اخلمينــي

بأربعــة أشــهر تقريبــ ًا(((!

ويف هــذه الرســالة دعــا اخلمينــي غورباتشــوف إىل ديــن ابــن عــريب بــكل
رصاحــة مــن خــال الدعــوة إىل االطــاع عــى كتبــه ومعرفــة اهلل مــن خالهلــا،
واصفــ ًا ابــن عــريب بالعظيــم!

يقــول يف هــذه الرســالة( :واطلبــوا مــن كبــار األســاتذة أن يراجعــوا أســفار
احلكمــة املتعاليــة لصــدر املتأهلــن رضــوان اهلل تعــاىل عليــه وحــره مــع النبيــن
والصاحلــن لكــي يتضــح أن حقيقــة العلــم هــي ذلــك الوجــود املجـ ّـرد عــن املــادة؛
وأن كل معرفــة منزّهــة عــن املــادة وال ختضــع ألحكامهــا .وال أتعبكــم ،فــا أتطــرق
إىل كتــب العارفــن الســيام حمــي الديــن بــن عــريب ،فــإذا أردتــم االطــاع عــى
مباحــث هــذا العظيــم فيمكنكــم أن ختتــاروا عــددا مــن خربائكــم مــن األذكيــاء
الذيــن هلــم بــاع طويــل يف أمثــال هــذه املباحــث وترســلوهم إىل قــم ليتعرفــوا
بالتــوكل عــى اهلل ،وبعــد عــدة ســنني عــى العمــق احلســاس والدقيــق غايــة الدقــة
ملنــازل املعرفــة ،وحمــال بــدون هــذا الســفر الوصــول إىل هــذه املعرفــة)(((.

فكــا تالحــظ أخــي القــارئ كيــف أن اخلمينــي دعــا غورباتشــوف العتنــاق
ديــن ابــن عــريب ومعرفــة اهلل مــن خــال كتبــه الفاســدة بــل وصــف ابــن عــريب

 - 1صحيفة اإلمام ،ج 21ص.202
 - 2صحيفة اإلمام ،ج 21ص.205-204
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بالعظيــم!

ولنــا هنــا أن نتســائل :هــل التائــب عــن االنحــراف يدعــو اآلخريــن إىل
الدخــول يف الديــن مــن بوابــة االنحــراف؟!
وهل التائب عن عبادة األصنام ،يرجع ويصف هذه األصنام بالعظيمة؟!

* الدليل الرابع :

كتــب اخلمينــي ديوانــه الشــعري املســمى (الفنــاء يف احلــب) يف آخــر أيــام حياتــه

ومــن بــن قصائــده الرتجيعــات املؤرخــة يف شــهر رجــب  1409هـــ ((( .أي قبــل

وفاتــه بشــهرين فقــط!

قال يف هذه القصيدة وهو خياطب احلالّج(((:
أن ــه -أي احل ـ ـ ّـاج -امل ـت ـج ـ ّلــي ال ـكــامــل لـ ــ(أن ــا احل ــق)
يف ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرش الـ ـ ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ـ ـ ـل ـ ـ ـ ـ ــي الـ ـ ـ ـ ـ ـع ـ ـ ـ ـ ــامل ـ ـ ـ ـ ــي!

ويف ترمجة أخرى جاء النص هكذا(((:
أيـ ـ ـ ـه ـ ـ ــا املـ ـ ـتـ ـ ـجـ ـ ـل ـ ــي الـ ـ ـ ـك ـ ـ ــام ـ ـ ــل ل ـ ـ ـ ـ ــ(أنـ ـ ـ ـ ــا احلـ ـ ـ ــق)
يف ع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرش الـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم ال ـ ـ ـ ـ ــرفـ ـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ـ ــع

ـرح املع ّلــق عــى الديــوان هــذه العبــارة فيقــول( :يظهــر اإلمــام –اخلميني-
ويـ ّ
هنــا أن الصــويف  -أي احلــاج -الــذي بلــغ قمــة جبــل احلــب ،يامثــل أصحــاب
 - 1ديوان اخلميني املسمى الفناء يف احلب ،الترجيعات ،رقم (.)1
 - 2ديوان اخلميني املسمى الفناء يف احلب،الترجيعات رقم ( ، )5أسرار احلكمة والعرفان يف شعر اإلمام اخلميني
ص .107
 - 3يف مدرسة اإلمام ،ديوان االمام اخلميني ،كمال السيد،ص.223
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الرســاالت الذيــن ّ
تكشــف هلــم احلــب اإلهلــي)(((!
ويقول اخلميني أيض ًا وهو خياطب احلالّج(((:

ـجـ ـ ـ ـ ـ ـ ِـر ال ـ ـ ـظ ـ ـ ـهـ ـ ــور
يـ ـ ـ ـ ــا مـ ـ ـ ـ ــن مـ ـ ـ ـن ـ ـ ــك أص ـ ـ ـ ـ ـ ــل َشـ ـ ـ ـ ـ ـ َ
يف شـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاع الـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر ال ـ ـ ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ـ ــرمـ ـ ـ ـ ـ ــدي

ومعنــى كالم اخلمينــي ّ
أن احلـاّج هــو أصــل شــجرة الظهــور التــي صــدر منهــا
رس عقيدهتــم وحــدة املوجــود بقولــه( :أنــا احلــق) فهــو عنــده كالشــجرة املباركــة
التــي جــاء النــداء منهــا{ :إِ ِّن َأ َنــا اللَُّ}(((!

لذلــك قــال املع ّلــق عــى الديــوان( :إن اإلمــام –اخلمينــي -يف شــعره العرفــاين
هنــا جيعــل مــن الصــويف الــذي توصــل إىل الكشــف اإلهلــي -أي احلــاج -أصــل
شــجرة الظهــور التــي نــودي منهــا موســى حــن أنــس مــن جانــب الطــور نــار ًا
ِ
ي
َاهــا نُــود َ
ــا َأت َ
فقصدهــا لعلــه يــأيت أهلــه منهــا بخــر أو جــذوة مــن النــار { َف َل َّ
ِ ِ
ِ
ِمــن َشــاطِ ِئ ا ْلــو ِ
اد ْالَ ْي َمـ ِ
ـن َّ
ـج َر ِة} فاإلمــام –اخلمينــي-
الشـ َ
ـن ِف ا ْل ُب ْق َعــة ا ُْل َب َار َكــة مـ َ
َ
ْ

خياطــب مثــل هــذا العــارف –احلـاّج -البالــغ هــذه املرتبــة مــن الرفعة جيعلــه أصل

شــجرة الظهور اإلهلــي)(((!

وهــذا مطابــق لعــذر احلــاج عــن نفســه حينــا قــال( :أنــا احلــق) حيــث بــرر
ذلــك بقولــه( :مــن الشــجرة ،مــن جانــب الطــور ،مــا ســمع مــن الشــجرة مــن
بـ ٍ
ـررة ،ومثــي مثــل تلــك الشــجرة)(((.
 - 1ديوان اخلميني املسمى الفناء يف احلب،هامش الترجيعات رقم ( )5هامش رقم (.)23
 - 2ديوان اخلميني املسمى الفناء يف احلب ،الترجيعات رقم (.)5
 - 3سورة القصص.30 :
 - 4ديوان اخلميني املسمى الفناء يف احلب،هامش الترجيعات رقم ()5هامش رقم ( ،.)24أسرار احلكمة والعرفان
يف شعر اإلمام اخلميني ،ص .104
 - 5كاتب الطواسني  ،احلالج ،156 ،منشورات اجلمل.
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وكذلــك عــذر العــارف الشبســري احلــاّج لقولــه (أنــا احلــق) ببيــت مــن

الشــعر بالفــاريس وهــذه ترمجتــه(((:

تُ ـ ـ ـ ـ ــقْ ـ ـ ـ ـ ــبَ ـ ـ ـ ـ ــل «أنـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا احلـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــق» مـ ـ ـ ـ ـ ــن ش ـ ـ ـجـ ـ ــرة
ف ـ ـلـ ــم ال تـ ـقـ ـب ــل ممـ ـ ــن أقـ ـ ـب ـ ــل عـ ـلـ ـي ــه ال ـ ـس ـ ـعـ ــد؟!

ثم ّ
إن اخلميني –يف الرتجيعات -ش ّبه احلالّج بنبي من أويل العزم!

يقــول املع ّلــق عــى ديــوان اخلمينــي( :فهــو -أي اخلمينــي -خياطــب الصــويف
الــذي نعتــه يف البيــت الســابق -أي احلــاج -بأنــه املتجــى الكامــل لفكــرة «أنــا
احلــق» ويناديــه يــا موســى فهــو يشــبه عنــده النبــي موســى (ع) الــذي ســأل اهلل
تعــاىل أن يــراه)(((!

فاحلـاّج بمقولتــه الكافــرة أصبــح يف نظــر اخلمينــي يشــبه النبــي موســى عليــه
الســام!

وهــل توقــف مخينــي عنــد هــذا احلــد؟ كال ،بــل قــال أكثــر مــن هــذا ،فرفــع
منزلــة احل ـاّج حتــى جعلــه أفضــل مــن نبــي اهلل موســى عليــه الســام!

يقــول املع ّلــق عــى الديــوان بعــد العبــارة الســابقة( :بــل لعــل الصــويف العــارف
أقــرب -إىل اهلل -حتــى مــن موســى نفســه ألن موســى (عليــه الســام) صعــق مــن
خشــية اهلل ورهبتــه وعظمتــه بينــا العــارف – أي احلـاّج -صعــق مــن احلــق اإلهلــي
الواحــدي وطــور موســى مــكان أريض مــادي حمــدد مشــهود يف ســيناء بينــا طــور
العــارف الواصــل أبعد وأوســع وأعــى)(((!

ويقــول الدكتــور طــراد محــادة( :اإلمــام – أي اخلمينــي -حيســن الظــن باحلالج،

 - 1نهاية العشق ،عبد اهلل الفاطمي ،ص.38
 - 2ديوان اخلميني املسمى الفناء يف احلب،هامش الترجيعات رقم ( )5هامش (.)23
 - 3ديوان اخلميني املسمى الفناء يف احلب،هامش الترجيعات رقم ( )5هامش (.)23

توبة اخلميني
ٌ
ٌ
ٌ
دعاية ُمفلسة؟!
مؤنسة أم
حقيقة

26

ويربطــه بطلــب موســى للرؤيــة ،ويعفيــه من احللــول والشــطح)(((!

ويقــول أيضــا( :إن حســن ظــن اإلمــام باحلــاج يتوافــق مــع موقــف اإلمــام
الغــزايل ،لكنــه يتجــاوزه إىل مــا هــو أبعــد يف ســلوك العاشــق للفنــاء يف املحبــوب
اإلهلي)(((!

وقــال أيضــ ًا( :وال نــرى أنــه -أي اخلمينــي -يقــول بشــطح احلــاج ،مــع أن
حــال احلــاج والنبــي موســى(ع) حــال مــا قبــل فنــاء الشــهود وفنــاء الوجــود
وفنــاء اإلرادة إهنــا طــور مــن احلــب مل يصــل بعــد إىل هــذه الفنــاءات)(((!

ويقــول أيضـ ًا( :يقــول – أي اخلمينــي -يف قصيــدة لــه :أن صيحــة احلــاج -أنــا
احلــق -صيحــة عاشــق صيحــة مســتهام وأن هــذه الصيحــة تعبــر عــن احلــال وال

تبلــغ مــا بلغتــه شــطحات الشــاطحني)(((!

ومعفــي عــن الشــطح كــا أن
فاحلــاّج يف نظــر اخلمينــي ال يعتقــد باحللــول
ٌ
اخلمينــي يــؤول أقوالــه الكفريــة ويرفــع مقامــه حتــى جعلــه يامثــل أصحــاب
الرســاالت!
فمقام احلالّج رفيع ومنزلت ُه عظيمة فهو يتمنى أن يصل إىل تلك املنزلة!

يقــول اجلــوادي اآلمــي وهــو يــرح عبــارة (أنــا احلــق)( :أنــه –أي اخلمينــي-

يتمنــى ذلــك املقــام وتلــك املنزلــة)(((! ووصــف ذلــك املقــام للحـ ّ
ـاج بالرفيــع(((!

ـن العــارف إبراهيــم األنصــاري البحــراين يف رشحــه عبــارة (أنــا احلــق)
وقــد بـ ّ َ
مــن القصيــدة العشــقية للخمينــي رفعــة مقــام احلـاّج فقــال( :وهــذه مرتبــة راقيــة

 - 1أسرار احلكمة والعرفان يف شعر اإلمام اخلميني ص .108
 - 2أسرار احلكمة والعرفان يف شعر اإلمام اخلميني ص .109
 - 3أسرار احلكمة والعرفان يف شعر اإلمام اخلميني ص .109
 - 4أسرار احلكمة والعرفان يف شعر اإلمام اخلميني ص .108
 - 5اإلمام اخلميني ثورة العشق اإللهي ،اجلوادي اآلملي ،ص.140
 - 6اإلمام اخلميني ثورة العشق اإللهي ،اجلوادي اآلملي ،ص.140
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جــدّ ًا ال يصــل إليهــا إالّ األوحــدي)(((!

ـوف يف شــهر ربيــع الثــاين
فلــو س ـ ّلمنا جــدالً بــأن اخلمينــي تــاب عــن التصـ ّ
 1407هـــ .ق .فهــل تبقــى لتوبتــه قيمــة مــع هــذه النصــوص الصــادرة عنــه يف
شــهر رجــب 1409هـــ.ق؟!
* الدليل اخلامس:

ّ
ـروج للعرفــان يف هــذا العــر فهــو اآلمــر بتدريســه يف
إن اخلمينــي هــو أكــر مـ ّ
ـدر ُس
احلــوزات العلميــة بــل هــو مــن بــدأ بتدريــس العرفــان علن ـ ًا بعــد أن كان ُيـ ّ
يف الرساديــب والكهــوف بعيــد ًا عــن األنظــار(((!

وهــذا مــا أثــار العلــاء ضــد اخلمينــي بعــد الثــورة لذلــك اضطــر اخلمينــي
حتــت الضغــوط إليقــاف حمارضاتــه العرفانيــة يف رشح ســورة احلمــد.

يقــول حممــد رضــا توســي( :هنــاك قضيــة تعطيــل درس تفســر القــرآن بعــد
الثــورة حيــث مل يعقــد اإلمــام -أي اخلمينــي -إال جلســات قليلــة ثــم ألغــاه بســبب
اعرتاضــات بعــض العلــاء واملراجــع وكانــت هنــاك ضغــوط مــن مشــهد عــى
أحــد الشــخصيات البــارزة كــي يــأيت إليــه .ويف قضيــة الشــطرنج وقــف عــدد منهــم
يف وجــه اإلمــام ،وكثــر منهــم اتصلــوا تلفونيـ ًا وقالــوا كالمـ ًا مــن هنــا وهنــاك ضــد
اإلمــام)(((.

وبعــد أن كشــف اخلمينــي القنــاع عــن وجهــه وبانــت حقيقتــه الصوفيــة ،امتنــع
العلــاء األبــرار عــن االقتــداء بــه يف الصــاة وكانــوا حيــذرون الطــاب منــه.

 - 1دولة املهدي املنتظر ،إبراهيم األنصاري ،ص.151 -150
 - 2قبسات من سيرة اإلمام اخلميني ،ميدان التعليم احلوزوي واملرجعية ،ص ،19وراجع مقالتنا بعنوان( :العرفاء
يف زمن التقية).
 - 3قبسات من سيرة اإلمام اخلميني ،القيادة ،غالم علي الرجائي ،ص.207

توبة اخلميني
ٌ
ٌ
ٌ
دعاية ُمفلسة؟!
مؤنسة أم
حقيقة

28

يقــول جــزار الثــورة صــادق خلخــايل( :عندمــا كان يقيــم اإلمــام –أي
اخلمينــي -صــاة اجلامعــة امتنــع بعــض أهــل اجلمــود املقــدس عــن االقتــداء
باإلمــام ،حتــى أهنــم كانــوا يقولــون للطــاب :هــذا الســيد –أي اخلمينــي -عــارف

صــويف ،وهــؤالء -أي الصوفيــة -ك ّفــار)(((!

وهــذه األصــوات املعارضــة مل تســتمر طويــ ً
ا حيــث كان نصيبهــا االعتقــال
واملطــاردة والتعذيــب!

ـروج العرفــان الباطــل بطباعــة الكتــب
واســتمر اخلمينــي إىل آخــر أيــام حياتــه يـ ّ
الصوفيــة وتدريــس كتــاب الفصــوص يف احلــوزات العلميــة بــل حتــى اجلامعــات
ـتمر هــذا
اإليرانيــة ومل َينْ ـ َه عــن تدريســه وتروجيــه إىل آخــر يــوم مــن حياتــه ،واسـ ّ
األمــر حتــى كــر عــى ذلــك الصغــر وشــاب الكبــر .وقــد طبعــت مجيــع كتــب
اخلمينــي العرفانيــة بعــد الثــورة ومــن بينهــا تعليقاتــه عــى رشح فصــوص احلكــم
ورشح دعــاء الســحر ومصبــاح اهلدايــة ورس الصــاة وغريهــا!
فكيف يقال بعد ذلك أنه تاب؟!

هــل التائــب عــن النرصانيــة يقــوم برتويــج كتبــه الســابقة التــي تدعــو إىل
النرصانيــة؟!
املحرفــة يف حــوزات
وهــل التائــب عــن اليهوديــة يقــوم بتدريــس التــوراة ّ
املســلمني؟!
فهل هذه تسمى توبة ؟!

 - 1قبسات من سيرة اإلمام اخلميني ،القيادة ،غالم علي الرجائي ،ص.204
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توبة املبتدع :

نختــم هــذه املقالــة بحديــث عــن العــرة الطاهــرة صلــوات اهلل عليهــم ونقــول
قبــل إيرادنــا للحديــث الرشيــف :لــو افرتضنــا ّ
أن اخلمينــي قــد تــاب فع ـ ً
ا عــن
العرفــان الباطــل ،فهــل توبتــه مقبولــة عنــد اهلل عــز وجــل؟! ومــا هــي الــروط
ـروج للعقائــد الباطلــة؟
لقبــول توبــة املبتــدع أو املـ ّ

اجلــوابّ :
إن اخلمينــي -عــى فــرض أنــه تــاب -فشــأنه شــأن ذلــك الــذي
ابتــدع دين ـ ًا ثــم نــدم وأعلــن توبتــه ولكــن جــاءه نــداء مــن الســاء عــن طريــق
أن توبتــه غــر مقبولــة وذلــك ّ
أحــد األنبيــاء عليهــم الســام ّ
ﻷن أفواجـ ًا مــن البــر
قــد انخدعــوا بــه وماتــوا عــى دينــه ا ُملبتــدَ ع فهنــا ال تُقبــل التوبــة منــه أبــد ًا!

روى هشــام بــن احلكــم ،وأبــو بصــر عــن أيب عبــد اهلل عليــه الســام قــال:
(كان رجــل يف الزمــن األول طلــب الدنيــا مــن حــال فلــم يقــدر عليهــا ،وطلبهــا
مــن حــرام فلــم يقــدر عليهــا فأتــاه الشــيطان فقــال لــه :يــا هــذا إنــك قــد طلبــت
الدنيــا مــن حــال فلــم تقــدر عليهــا ،فطلبتهــا مــن حــرام فلــم تقــدر عليهــا ،أفــا
أدلــك عــى يشء تكثــر بــه دنيــاك وتكثــر بــه تبعــك؟ فقــال :بــى .قــال :تبتــدع دينـ ًا
وتدعــو إليــه النــاس ففعــل فاســتجاب لــه النــاس فأطاعــوه فأصــاب مــن الدنيــا
ثــم إنــه فكــر فقــال :مــا صنعــت ،ابتدعــت دين ـ ًا ودعــوت النــاس إليــه ومــا أرى
يل توبــة إال أن آيت مــن دعوتــه فــأرده عنــه فجعــل يــأيت أصحابــه الذيــن أجابــوه
فيقــول :إن الــذي دعوتكــم إليــه باطــل وإنــا ابتدعتــه ،فجعلــوا يقولــون :كذبــت
هــو احلــق ولكنــك شــككت يف دينــك فرجعــت عنــه ،فلــا رأى ذلــك عمــد إىل
سلســلة فوتــد هلــا وتــد ًا ثــم جعلهــا يف عنقــه وقــال :ال أحلهــا حتــى يتــوب اهلل
عــي ،فأوحــى اهلل عــز وجــل إىل نبــي مــن األنبيــاء قــل لفــان :وعــزيت وجــايل لــو
دعوتنــي حتــى تنقطــع أوصالــك مــا اســتجبت لــك حتــى تــرد مــن مــات عــى مــا

توبة اخلميني
ٌ
ٌ
ٌ
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دعوتــه إليــه فريجــع عنــه)(((.

روجــه اخلمينــي مــن
أقــول :فكــم مــن النــاس ماتــوا وهــم يعتقــدون بــا ّ
العرفــان الباطــل؟ وكــم مــن النــاس ال زالــوا يعتقــدون هبــذا الضــال؟! فكيــف
يقبــل اهلل توبتــه؟!

وهــذا نقولــه عــى فــرض أنــه تــاب وإال فهــو مل يتــب إىل آخــر يــوم مــن أيــام
حياتــه!

الخامتة

ـف للقــارئ الكريــم مــن خــال هــذه املقالــة اجلامعــة املانعــة -إن شــاء
انكشـ َ
اهلل -أن اخلمينــي مل يتــب عــن العرفــان الصــويف الباطــل أبــد ًا ّ
وأن الرســالة التــي
أرســلها إىل فاطمــة الطباطبائــي مل تكــن تعنــي التوبــة ولذلــك مل تــرك العرفــان
الباطــل بــل ذهبــت تــدرس كتــاب الفصــوص عنــد اخلمينــي نفســه! إضافــة إىل
مــا بينــاه مــن ّ
أن للخمينــي نصوص ـ ًا رصحيــة قــد َت َلــت تاريــخ تلــك الرســالة يف
ـوف
االعتقــاد بوحــدة الوجــود واملوجــود ،ونصــوص أخــرى يف تعظيــم أئمــة التصـ ّ
كابــن عــريب واحلــاج وغريمهــا.
فــا يمكــن بعــد هــذا االلتفــات إىل الدعايــات املفســلة الكاســدة الباطلــة التــي
ـني
ُيـ ّ
ـروج هلــا املفلســون واملتحاذقــون هــذه األيــام حــول توبــة اخلمينــي يف آخــر سـ ّ
عمــره عــن ضــاالت العرفــان الصــويف فتلــك بضاعــة كاســدة ال ســوق هلــا يف
ســاحة العلــم واحلقيقــة.
هذا وصىل اهلل عىل حممد وآله الطيبني الطاهرين.
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