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 سني متعصب

 

 

 

 السيد جعفر مرتضى العاميل

 

 

 

 

 

 

 ملركز اإلسالمي للدراساتا

 

 



 

 

 

 

 بسم اهلل الرمحن الرحيم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 تقديم:

يم   ح  ْح  ن  الر  م  اّلل   الر                                   ب س 

 واحلمد هلل رب العاملني، والصالة والسالم عىل حممد وآله الطاهرين،

 واللعنة عىل أعدائهم أمجعني، من األولني واآلخرين، إىل قيام يوم الدين.

 وبعد..

فإن الذي دعانا إىل تأليف هذا الكتاب هو أنه قد وردتنا أسئلة عديدة 

                                                        عن حقيقة ما يقال عن تشي ع حميي الدين ابن عريب، صاحب كتاب: 

ري وغ« الوصايا»وكتاب « فصوص احلكم»وكتاب « الفتوحات املكية»

 ذلك.

وقد أجبنا عن بعض تلك األسئلة بإجياز واقتضاب، يظهر رغبتنا يف 

 جتنب الدخول يف التفاصيل، التي قد تكون مملة، أو غري رضورية..

 ثم هي تظهر إيثارنا رصف وقتنا وجهدنا فيام هو أهم، ونفعه أعم..

                                                              غري أن إحساسنا بأن ثمة من تأثر بشائعة تشي ع هذا الرجل، وأن ثمة 

                                                            سالما  ولو بصورة جزئية وحمدودة أمام بعض أفكاره التي يقرؤوهنا يف است

هب أهل كتبه، أو تلقى إليهم عنه، مع كون تلك األفكار ال تنسجم مع مذ

 ومبانيه احلقة، ال من قريب وال من بعيد..« عليهم السالم»البيت 



 

إن إحساسنا هذا قد ساهم يف تبلور شعور برضورة أن نقوم بوضع 

لشائعة، وذلك بالرجوع إىل بعض أقاويل هذا الرجل، ووضعها حد هلذه ا

أمام هؤالء الناس الطيبني، لريوا بأم أعينهم حقيقة ما يعتقده هذا الرجل، 

 يظهر عليه من ملحات وسامت..من مناهج واعتقادات، وما وما يتبناه 

مع تأكيدنا عىل أن ما نورده يف هذه الدراسة املوجزة، ما هو إال غيض 

 ض، مما جيده املتتبع لكلامته يف سائر كتبه ومؤلفاته..من في

 فإىل ما ييل من فصول، ونتوكل عىل خري مأمول ومسؤول..

 جعفر مرتىض احلسيني العاميل

                             عيثا اجلبل )عيثا الزط سابقا (
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 متهيد:

يم   ح  ْح  ن  الر  م  اّلل   الر                                   ب س 

 والصالة والسالم عىل حممد وآله.. وله احلمد،

 وبعد..

فإنه قد كان، وال يزال، ثمة أناس يتظاهرون بالزهد، واإلعراض عن 

عون ألنفسهم كرامات، بل ومعجزات، ويتفننون يف إطالق                                                             الدنيا، ويد 

 كلامت تعرب عن نظرهتم إىل الدنيا وزهدهم هبا.

ترصف يف وهي كلامت تعتمد يف األكثر عىل تنميق العبارات، وال

الكلامت وتركيباهتا، واشتقاقاهتا، فتأيت بعض عباراهتم طريفة، وبديعة، 

ورنانة، يف أحيان كثرية، كام أهنا قد تكون عىل درجة من السقوط واالبتذال 

، ولكن بعض العلامء تلقفوا كلامهتم تلك، وأخذوها بجدية             أحيانا  أخرى

 بول..وسالمة نية، وحاولوا أن يضعوها يف سياق صحيح ومق

وقد أثمرت جهود أساطني العلم يف بلورة علم رشيف متكامل، له 

أصوله، وفروعه، وضوابطه، وهو ما يعرف اليوم بعلم العرفان، الذي كان 

ه، ورسم ح املعىل، وقصب السبق يف إنجازجلهابذة العلم اإليرانيني القد

 معامله، وحتديد وضبط قواعده..



 

ة الذين كتبوا يف التصوف وكان ابن عريب هو أحد أركان الصوفي

                                                                واملتصوفة اليشء الكثري، وقد اشتملت كتاباته أحيانا  عىل ملحات راقية يف 

        حيانا  مضامينها إىل درجة تثري اإلعجاب، ولكنه يتضاءل ويسفل يف كتاباته أ

 إىل حد أنك تشعر:أخرى، وخيبط خبط عشواء، يصل إىل حد االبتذال.. 

 ، ومل يطلع عىل  ءء من املعارف..                             أنه جمرد رجل أمي، مل يامرس علام  

                                                                ولكن بعضا  نادرا  من علامئنا األبرار رضوان اهلل عليهم، قد أحسنوا به 

ظنوهنم، واعتربوا تلك اللمحات الراقية، هي املعيار لكل ما صدر عنه، 

فسعوا بجدية وصدق، إىل رفع مستوى ما تسافل من أفكاره، وكلامته، 

نظر عن كل السقطات، ل ـ وغضوا ال                         ومتحلوا هلا رضوبا  من التأوي

                                                               واهلفوات، ترفعا  منهم، وسموا ، ورشفا ، ونبال .. مع ثباهتم عىل أصوهلم 

 املتينة، والتزامهم بمبادئهم القويمة..

أما مجهور علامئنا وفقهائنا، فإهنم قد أمهلوا أمره، حني أخذوا عليه 

أصول                                                 أمورا  كثرية تنايف أصول أو رضوريات اإلسالم أحيانا ، و

                              ورضوريات التشيع أحيانا  أخرى..

ولكن األمر مل يقف عند هذا احلد، أي عند إمهال هؤالء، واعتناء 

أولئك، إذ قد كان ثمة أناس ممن قرص باعهم، وقل اطالعهم، قد ختيلوا أن 

كل كالم صدر عن ابن عريب، يمثل خط التشيع، ويصب يف االجتاه 

 الصحيح، وهو طريق الوصول إىل اهلل.

يث إن هؤالء ليس لدهيم القدرة عىل متييز احلق من الباطل، وح

والصحيح من السقيم، فقد مست احلاجة إىل توضيح احلقيقة فيام يرتبط 



 

ليهلك من بينة من أمرهم،                                     بدعوى تشي ع ابن عريب، ليكون الناس عىل 

 هلك عن بينة، وحييا من حيي عن بينة..

حميي الدين ابن عريب  ىل أنغري أننا قبل أن ندخل يف التفاصيل نشري إ

                                     جتاه، قد ألف كتبا  عديدة، أشهرها كتاب املالكي املذهب، الصويف اإل

الذي  «الفتوحات املكية»، الذي ألفه بدمشق، وكتاب «فصوص احلكم»

 ألفه بمكة قبل ذلك..

                                                          وقد أودع يف كتابيه هذين، ويف غريمها فنونا  من الكالم الذي أعجب 

                                   أهل السنة، واجتذب عددا  من العرفاء  كثريين من أهل التصوف من

                                   واملتصوفة من الشيعة اإلمامية أيضا ..

وقد وجد بعض علامء العرفان من الشيعة، بعض اللمحات، التي هي 

ع هذا الرجل.. رغم أن يف             عتقاد بتشي  شديدة الندرة يف كالمه، دعتهم لإل

بل وتعمقه  مقابلها ما ال يكاد حيرص من دالئل التزامه بمذهب أهل السنة،

 فيه، وتعصبه له إىل أبعد احلدود..

مع أن تلك اللمحات التي وجدوها.. ليست فقط قابلة للتأويل، بل 

هنا ال خترج عن قواعد والتزامات أهل إهي ال حتتاج إىل تأويل، من حيث 

                                                         كام أن عددا  منها، ال بد أن يعد  من األدلة القاطعة عىل تسننه              السنة أيضا ،

 ..             الشديد أيضا  

غري أن حسن الظن، وطهر الروح لدى بعض هؤالء األخيار، قد 

 دعاهم إىل التامس العذر هلذا الرجل، حتى فيام ال يعذر فيه أحد..

                                                          ثم إهنم قد ذكروا: أنه قد ذهب إىل تشي ع ابن عريب: كل من املحدث 



 

النيسابوري، وابن فهد احليل، والقايض نور اهلل التسرتي، والشيخ البهائي، 

 . (2)يض الكاشاين، واملجليس األول..والف

 وأضاف بعضهم: السيد صالح املوسوي اخللخايل.. 

وال نريد التحقيق يف صحة نسبة هذا الرأي إىل هؤالء العلامء، رغم أن 

س املوضوع الذي نسب إليهم بل نحن ندخل يف نف (0)               للكالم فيه جماال ،

افقهم عىل هذا الرأي مبارشة، ونعلنها رصحية وواضحة من اآلن: أننا ال نو

                                      

 هـ.1226ط سنة  623الروح املجرد ص (1)

ة أمر هذه النسبة إليهم عىل النحو التايل: أما بالنسبة للمجليس وقد أوجز بعض األخو (2)

األول، فقد حاول املتصوفة اهتامه بام ذكر، فربأه املجليس الثاين رمحه اهلل، وكذهبم، فراجع 

 رسالته يف االعتقادات. 

بعض وأما البهائي، فإنه إنام يورد ما يستحسنه من كلامت، تتوافق مع أغراضه يف تآليفه. كام أن 

                                                                            كلامته وأشعاره ربام أومهت أن لديه ميال  إىل طريقة أهل التصوف.. وليست نسبة التصوف 

 .إليه إال مثل دعوى أهل السنة أنه منهم، حني رأوا مداراته هلم.

وأما بالنسبة للفيض، فإنه قد تنقل من حال إىل حال، من الفلسفة إىل التصوف، إىل اإلخبارية، إىل 

                                                      هاجم املتصوفة وابن العريب بالذات، خصوصا  يف موضوع: أنه مل طريقة الفقهاء. وقد 

                                                                                   يسأل ربه أن يعرفه إمام زمانه، فراجع أواخر كتاب بشارات الشيعة.. فقد اعترب هذا خذالنا  

 .                                                                      من اهلل، وأن الشياطني قد استهوت ابن عريب ونسبه إىل سوء األدب أيضا ، وغري ذلك.

                                                   حبه ألهل البيت عليهم السالم، حريصا  عىل إثبات تشيع كل                                 وأما التسرتي، فقد كان متفانيا  يف 

 من أثريت شبهة حول تشيعه، وهذا ظاهر يف كتابه: جمالس املؤمنني.

وأما ابن فهد، فال نعرف منشأ نسبة هذا الرأي إليه لننظر فيه. وما عدا هؤالء فإن األمر يف شأهنم 

 .سهل.



 

  بل نقول:املنسوب إليهم، 

متعصب، ومهتم بتشييد مباين مذهبه، وإثارة      ني                  إن هذا الرجل س  

                                      ع، ويسعى جاهدا  لزعزعة مبانيه، وتشويه                        الشبهات حول صحة التشي  

 معامله، كام سيتضح من هذه الدراسة، فإىل ما ييل من صفحات..

 ه الذين اصطفى حممد وآله..واحلمد هلل، وصالته وسالمه عىل عباد

 جعفر مرتىض احلسيني العاميل

                             عيثا اجلبل )عيثا الزط سابقا (
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 لــــدخـــامل

 

 وابـــؤال.. وجــس



 



 

 

 

 

لقد وردتنا أسئلة عديدة عن تشيع حميي الدين ابن عريب، كان آخرها 

 السؤال التايل:

 السؤال:

م   يم          ب س  ح  ْح  ن  الر                            اّلل   الر 

 .بركاتك دامت العاميل..مرتىض  جعفر املحقق السيد

 ..السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته

 صاحب «عريبابن الالدين  يحمي» الشيخ عن كتبنا يف أقرأ ما       كثريا  

 ..وغريه النظري العرفان يف التآليف من وغريه «الفتوحات املكية»

 هو كامـ  وإليه العلم، هذا تشييد يف دور من للرجل ما خيفى وال

 ..كلهم يكن مل إن ،العرفاء أغلب يرجعـ  ملحوظ

 يف ربام ،كتبه بعض يف تعاىل« رمحه اهلل» اخلميني للسيد قرأت وقد

 ،كتبه من وغريه «فصوص احلكم» عىل تعليقه يف أو «جنود العقل واجلهل»

 ..«الشيخ الكبري»ـ ب يصفه

 : «املجردالروح »وجاء يف كتاب 

 «..          ثنا عرشيا  احتى يكون                     يكون العارف عارفا   ال هأن»

 يصفه الوضوء يصف حني الفتوحات يف ـ عريب ابن أي ـ أجده ولكني



 

 عدة ويف ،املعراج حديث عن التحدث حني        وأيضا   ،السنة وضوء هو كام

 ..الشيعة من ليس كونه عن ينم مما ،موارد

 ماذا؟ أم منه التقية سبيل عىل هذا نحمل فهل

 ..أمكن إن باملصادر مدعمة اإلجابة تكون أن أرجو

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 اجلواب:

يم    ح  ْح  ن  الر  م  اّلل   الر                                   ب س 

 احلمد هلل رب العاملني، والصالة والسالم عىل حممد وآله الطاهرين..

 السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته.. 

 وبعد..

 بالنسبة لسؤالكم نقول:

وصف السيد اخلميني قدس اهلل نفسه الزكية البن عريب إن       أوال :

بالشيخ الكبري، إنام هو يف سياق إطالق اللقب العلمي عليه، إذ إن أي 

إنسان يكون له درجة من التقدم يف علم من العلوم، كالطب، والرياضيات، 

                                                                     والفلك، والنحو، والفلسفة، وما إىل ذلك، فإن العلامء يطلقون عليه ألقابا  

موقعه العلمي، ويمدحونه عىل ما استطاع حتصيله من ذلك العلم،  تناسب

فيقولون ملن برع يف الطب: إنه طبيب حاذق، وعامل عالمة يف الطب، بغض 

النظر عن انتامئه املذهبي، أو التزامه الديني، أو سلوكه االجتامعي، أو غري 

 ذلك..

، كرسى: بعظيم الفرس «صىل اهلل عليه وآله»وقد وصف النبي 

 ووصف قيرص بعظيم الروم.. 



 

وربام تكون األلقاب أكرب من احلقيقة، أي أهنا تطلق عىل األشخاص 

عىل سبيل املبالغة، بدافع التزلف، أو احلب الصادق، أو االنبهار بالشخص 

 أو غري ذلك..

أن إطالق العلامء األتقياء لأللقاب العلمية عىل انسان،  وبذلك يتضح:

يعني: أنه صحيح العقيدة، أو ملتزم بأحكام  حتى لو كان اليستحقها، ال

                                            الرشع والدين، فضال  عن أن يكون تقيا  وورعا ..

كام أن ذلك ال يعني املوافقة عىل نحلته الدينية، والتزام واصفه بعقائده 

 وآرائه.

وقد رثى الرشيف الريض أبا إسحاق الصايب، املخالف له يف الدين، 

 بقصيدته التي أوهلا:

ياء ــأرأيـت كيف خبـا ض     ْحـلوا عـىل األعـوادن ـأعـلـمت م

 النادي

  مـن وقعــه مـتـتـابـع    جبل هوى لــو خر يف البحر اغتدى 

 ـادــاإلزبـ

، قد كان بعيد «رمحه اهلل»إن آية اهلل العظمى السيد اخلميني         ثانيا :

النظر، سديد الرأي، وحني أرسل إىل غورباتشوف، رئيس ما كان يسمى 

 إلحتاد السوفيايت رسالة أشار فيها إىل ابن عريب.. با

قد الحظ: أن تلك املجتمعات كانت وال « رمحه اهلل»أنه  فإن الظاهر:

تزال غارقة يف احلياة املادية، حتى أصبحت املادة: عينها التي هبا تبرص، 

وأذهنا التي هبا تسمع، وقلبها الذي ينبض، وهيمنت عىل فكرها وعقلها، 



 

نشأت عواطفها أمورها، وهيدهيا طريقها، ويف أجوائها يدبر  الذي

 وأحاسيسها التي هبا تعيش وتتعامل.. 

فأراد رضوان اهلل تعاىل عليه، أن يوجه إىل الفكر املادي الذي هو 

مصدر اعتزاز تلك املجتمعات، واملرتكز لبناء احلياة فيها، صدمة يف موقع 

جه مع ما يعانونه من       ها  لوضعفه احلقيقي، لكي يضع أولئك الناس وج

 فراغ روحي قاتل، ال بد أن ينتهي هبم لو استمر إىل اهلاوية..

وقد كانت وال تزال، تعيش يف ما كان يسمى باإلحتاد السوفيايت 

عرشات املاليني من املسلمني املسحوقني، الذين ينتمون يف أصوهلم الدينية 

راودهم ذكرياهتا التي تزل ت                                         إىل طرق صوفية، تركت هلا آثارا  يف حياهتم، ومل

 أصبحت رشيدة وبعيدة..

الذي ملع يف علم بعينه ـ ربام ـ ليثري « ابن عريب»اسم « رمحه اهلل»فأطلق 

يف مسلمي تلك البالد ـ وهم كثر ـ بعض احلنني إىل اإلسالم، وإىل 

روحياته، وليواجه املتسلطني عىل األمور، بحقيقة أن عليهم أن يفكروا بام 

إىل أقل القليل منه، ليعاجلوا به ظاهرة الفراغ الروحي  اجةهم بأمس احل

 الذي هو أساس بالئهم وشقائهم.

                                    قد وضعهم وجها  لوجه، ومن أقرب طريق، « رمحه اهلل»وبذلك يكون 

أمام احلقيقة التي طاملا غفلوا عنها، أو هتربوا من مواجهتها، أو أغراهم 

 عنفواهنم، ودفعهم استكبارهم إىل حماربتها..

، حني أطلق بعض األسامء الالمعة يف جمال العرفان، «رمحه اهلل»إنه 

وإحساسهم والتصوف السني، إنام أراد أن يواجههم يف عمق وجداهنم، 



 

                                                         الفطري، ويف النقطة األضعف، واألشد تأثريا ، ويكون بذلك قد سدد 

 رضبته القوية للفكر املادي يف عمق، ويف صميم وجوده..

ليأخذوها منه،  «ابن عريب»ىل اعتقادات ومل يكن يريد أن يوجههم إ

كان « رمحه اهلل»وال إىل مذهبه الفقهي، ليلتزموا به.. فإن السيد اخلميني 

يعرف أن ابن عريب مل يكن يف هذا وذاك، ال يف العري، وال يف النفري، بني 

 علامء الفقه والعقيدة.. 

م ما بل إن أساتذة ابن عريب ال حيلمون ـ وإن كانوا يدعون ألنفسه

ليس هلم بحق ـ حتى بأن تذكر أسامؤهم يف عداد تالمذة أساطني العلم يف 

الرشيعة والدين، وعاملقة الفكر يف جمال العقيدة، من أهل املذهب احلق، 

وا من أقراهنم..                               فضال  عن أن يعد 

فإن آية اهلل اخلميني قد اقتدى بجده سيد الشهداء،  وعىل كل حال،

ئك املجرمون األجالف، إىل الرجوع عن غيهم، حني دعا حماربيه، وهم أول

رهم بشيم العرب، يف حماولة منه الستنهاض مهمهم، وإثارة نخوهتم،                                                              وذك 

 فقال هلم: 

وحيكم يا آل أيب سفيان، إن مل يكن لكم دين، وكنتم ال ختافون املعاد، »

 .(2)«                                                           فكونوا أحرارا  يف دنياكم، وارجعوا إىل أحسابكم، إن كنتم عربا  

لقد أظهرت سرية ابن عريب: أنه ال يلتزم جانب احلق والصواب  :       ثالثا  

                                      

والعوامل  103و )ط أخرى( ص 77واللهوف ص 41ص 24راجع: بحار األنوار ج (1)

 وغري ذلك.. 296ص« اإلمام احلسني »



 

يف العقيدة الصحيحة، وال يلتزم ـ فيام خيرب عنه ـ بأحكام الرشع، 

 وبمقتضيات الورع والتقوى، كام سنرى.. 

وأما أخذ بعض العلامء منه بعض ما سجله يف دائرة علم التصوف 

أقواله، فهو مثل أخذهم  والعرفان، وحتى دراسة بعضهم لكتبه، ومراجعة

علم النحو من ابن مالك، واملربد، وسيبويه، ومثل أخذهم علم الطب من 

 اساطني هذا العلم يف الرشق ويف الغرب.. 

 ، قوهلم: «عليهم السالم»عىل أنه قد ورد عن األئمة الطاهرين 

إن احلكمة ضالة املؤمن، فاطلبوها ولو عند املرشك، تكونوا أحق هبا »

 .(2)«وأهلها..

إن احلكمة تكون يف صدر املنافق، فتلجلج يف صدره » ويف نص آخر:

 .(0)وبمعنى هذا احلديث غريه..« حتى خترج، فتسكن يف صدر املؤمن

ونحن حني نستند إىل هذا احلديث أو غريه يف هذا األمر، فإنام نريد 

استفادة معناه العام، لبيان أن العلوم تؤخذ من كل أحد، ولسنا بصدد 

 م عىل ابن عريب بمضمون الرواية من مجيع اجلهات. احلك

 يف أجواء ابن عريب:

فإننا لكي نتمكن من أن نكون يف موقع اإلنصاف واألمانة وبعد، 

                                      

 2وعن أخذ احلكمة من املنافق راجع: البحار ج 97ص 2وج 62ص 74البحار ج (1)

 .607ص 77وج 99ص

 .229ص 17ورشح هنج البالغة ج 97و  99ص 2البحار ج (2)



 

                                                               واملوضوعية، ومن إعطاء إجابة دقيقة حول ما يقال من تشي ع ابن عريب، 

فإن البحث يفرض علينا اإلقرتاب، بل الدخول إىل أجواء هذا الرجل، 

رشة ألفكاره، ولنعرف من خالل الشواهد واملفردات م بدراسة مبالنقو

 ما يعتقده، وما يدعو إليه. والدالئل حقيقة

وذلك يستدعي جهات من البحث والبيان، يف ضمن أقسام، تتضمن 

 عدة فصول:

 «أهل البيت والتشيع.. دفاعات واستدالالت..»فالقسم األول، بعنوان: 

 «العظمة.. جنون» والقسم الثاين، بعنوان:

 «ابن عريب.. سني متعصب..» والقسم الثالث، بعنوان:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 القسم األول

 

                      أهل البيت.. والتشي ع 

 دفاعات.. واستدالالت:

 

 وهو يشتمل عىل فصول:

ع ابن عريب: دليل ونقد..                                        الفصل األول: تشي 

 وحقيقة عصمتهم.. ,الفصل الثاين: من هم أهل البيت

 م به الشيعة..الفصل الثالث: ما يذ

 الفصل الرابع: هكذا يدافعون عن ابن عريب.. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 الفصل األول

 

                            تشي ع ابن عريب.. دليل ونقد..



 



 

 

 

 

 

 :من هو الشيعي؟!

                                             التشيع يف أصل اللغة هو اإلت باع عىل وجه التدين، » قال الشيخ املفيد:

ت غ  ﴿والوالء للمتبوع عىل اإلخالص، قال اهلل تعاىل:  يع ت ه            ف اس 
ي م ن ش          اث ه  ال ذ 
                   

ه   و  د  ن  ع 
ي م  ىل  ال ذ              ع 
              ﴾(2). 

ق بينهام يف اإلسم بام أخرب به من فرق ما بينهام يف الوالية والعداوة، ففر

 «..وجعل موجب التشيع ألحدمها هو الوالء برصيح الذكر له يف الكالم

خصيص فأما إذا أدخل فيه عالمة التعريف، فهو عىل الت».. إىل أن قال:

ال حمالة ألتباع أمري املؤمنني صلوات اهلل عليه، عىل سبيل الوالء واالعتقاد 

بإمامته بعد الرسول صلوات اهلل عليه وآله، بال فصل. ونفي اإلمامة عمن 

                                                                تقدمه يف مقام اخلالفة، وجعله يف االعتقاد متبوعا  هلم غري تابع ألحد منهم 

 .(0)«عىل وجه االقتداء..

تشيع حيتاج إىل توفر أمرين، ال جمال للحكم عىل أي أن احلكم بال

                                      

 من سورة القصص. 14 اآلية (1)

 .6و  2أوائل املقاالت ص (2)



 

 شخص بالتشيع إذا فقد أي منهام:

عىل سبيل « عليه السالم»أن يكون من أتباع اإلمام عيل  أحدمها:

 الوالء، واالعتقاد إلمامته بعد الرسول بال فصل..

 نفي اإلمامة عمن تقدمه يف مقام اخلالفة. الثاين:

ألهم، إذ إن الوالية احلقيقية ال تتحقق وهذا الركن الثاين هو الركن ا

إال به، فإن إظهار املحبة الوالء أمر شائع، وهو خفيف املؤونة، يبادر الناس 

عليه »إلظهاره ألدنى مناسبة، حتى من يعتقد بإمامة عىل أمري املؤمنني 

، أما رفض والية من استأثروا ألنفسهم باخلالفة، فهو األصعب، «السالم

 ي يميز الشيعي حقيقة عن غريه..واألشد. وهو الذ

                                                         فهل كان ابن عريب مستجمعا  هلذين الركنني؟! ليمكن احلكم بتشيعه 

 باملعنى العام؟

 أم أنه فاقد هلام أو ألحدمها؟! لكي ال حيكم عليه بذلك..

ونقصد باملعنى العام، ما يشمل اإلمامية واجلارودية من الزيدية، 

                   واإلسامعيلية أيضا ..

                                                 عناه األخص، وهو كونه إماميا  اثنا عرشيا ، فله سامت، وأما التشيع بم

                                                            وعالمات، وخصوصيات أخرى أيضا ، ال بد من التأكد من توافرها يف أي 

 .                               شخص ليحكم بكونه شيعيا  إماميا .

فإن بيان حال ابن عريب، والتأكد من صحة نسبة  وعىل كل حال،

 التشيع إليه، هو ما سيتضح يف الفصول التالية..



 

 توطئة:بداية و

عىل  قد استدلوا ،إنه شيعي يكتم تشيعه إن الذين قالوا عن ابن عريب:

عاهم هذا                         ، ونحن نوردها، وفقا  ملاور، رأوا أهنا مفيدة يف إثباتهبعدة أم            مد 

 يستفاد من كلامهتم، ونسجل مالحظاتنا عليها يف ضمن املطالب التالية:

 :استدلوا بام ييل

 االجتهاد ومقلدة العلامء.. ـ 2

 أسعد الناس به أهل الكوفة.. ـ 0

 اخلليفة املوعود.. ـ 3

أهنا تدل عىل تشيعه،  ذكروا ،عبارةبن عريب نقلوا عن حميي الدين 

 وصحة عقيدته، من عدة وجوه، وهذه العبارة هي التالية:

، من ولد «صىل اهلل عليه وآله»إن هلل خليفة خيرج من عرتة رسول اهلل »

اطئ اسمه اسم رسول اهلل، جده احلسني بن عيل ، يو«عليها السالم»فاطمة 

صىل اهلل عليه »، يبايع بني الركن واملقام. يشبه رسول اهلل «عليه السالم»

أسعد الناس  لق ـ بضم اخلاء.يف اخللق ـ بفتح اخلاء ـ وينزل عنه يف اخل «وآله

 ويدعو إىل اهلل                                                         به أهل الكوفة، يعيش مخسا ، أو سبعا ، أو تسعا . يضع اجلزية،

 بالسيف، ويرفع املذاهب عن األرض، فال يبقى إال الدين اخلالص.

قل دة العلامء، أهل االجتهاد، ومل ا يرونه حيكم بخالف ما                                                             أعداؤه م 

                                                       ذهب إليه أئمتهم، فيدخلون كرها  حتت حكمه، خوفا  من سيفه.

يفرح به عامة املسلمني أكثر من خواصهم. يبايعه العارفون من أهل 



 

                        هود  وكشف  بتعريف  إهلي.احلقائق عن ش

له رجال إهليون، يقيمون دعوته وينرصونه. ولوال أن السيف بيده 

                                                           ألفتى الفقهاء بقتله. ولكن اهلل ي ظهره بالسيف والكرم، فيطمعون، 

قبلون حكمه من غري إيامن، ويضمرون خالفه، ويعتقدون فيه وخيافون، وي

 ذلك.          عىل ضالل  يف إذا حكم فيهم بغري مذهب أئمتهم أنه

ألهنم يعتقدون أن أهل االجتهاد وزمانه قد انقطع، وما بقي جمتهد يف 

                                                         العامل، وأن اهلل ال ي وجد بعد أئمتهم أحدا  له درجة االجتهاد. 

وأما من يدعي التعريف اإلهلي باألحكام الرشعية، فهو عندهم جمنون 

 . انتهى..(2)..«فاسد اخليال

 التالية: حيث استدلوا عىل صحة عقيدته بالفقرات

، إذ إن أهل السنة مع «..إن هلل خليفة خيرج الخ»استدلوا بقوله:       أوال :

اعتقادهم بظهور املهدي املوعود، إال أهنم يقولون: إنه سيولد. أما االعتقاد 

 بحياة ووجود اإلمام املهدي فهو من خمتصات اإلمامية من الشيعة.

، حيث إن هذه «وفةوأسعد الناس به أهل الك»استدلوا بقوله:         ثانيا :

                                      

ـ عن كتاب  1226ط سنة  619ح املجرد صالرو (1) و  612للشيخ البهائي ص« األربعني»ه

وجمالس املؤمنني  633عن الفتوحات البن عريب، يف الباب  63خامتة احلديث رقم  616

وقد ذكر الطهراين يف الروح املجرد  271ص 2للقايض نور اهلل التسرتي )ط حجرية( ج

د التقط فقرات هذه العبارة من كتاب : أن الظاهر هو أن الشيخ البهائي ق221ص

 .663و  627ص 6الفتوحات املكية )ط دار الكتب العربية الكربى مرص( ج



 

عليه »                                                        العقيدة من خمتصات الشيعة اإلمامية أيضا ، فإهنم يقولون: إنه 

خيرج من مكة، ثم يقدم الكوفة، ويرسل اجليوش منها إىل سائر  «السالم

 البالد.

عىل مقلدة الواردة يف هذه الفقرة قالوا: إن التشنيعات         ثالثا :

ألهنم هم الذين يقولون: إن  املجتهدين، تدل عىل أنه يشنع عىل أهل السنة،

 االجتهاد وزمانه قد انقطع..

 ونقول:

إن مجيع ما ذكروه ال يصلح لإلستدالل به عىل صحة عقيدة ابن عريب، 

 وذلك ملا ييل:

                                                        إن هناك مجاعات من أهل السنة قد ألفوا كتبا  يف أحوال األئمة       أوال :

، والشرباوي االثني عرش، مثل ابن الصباغ املالكي، والشبلنجي الشافعي

مي، والقندوزي احلنفي.. تهليالشافعي، والفضل بن رزوهبان، وابن حجر ا

                                              وغريهم كثري، فهل يمكن عد هؤالء من الشيعة أيضا ؟!

إنه مل يرصح بأن هذا اخلليفة هلل )وهو املهدي(، الذي يتحدث         ثانيا :

 ل ذكر أن هلل خليفة، ومل يزد عىل ذلك..، ب     أوال   عنه: عىل قيد احلياة

 ..«عىل قيد احلياة»فلامذا يتربع املستدل بإضافة أنه 

                                               ما معنى قوله: يعيش مخسا ، أو سبعا ، أو تسعا ..         ثالثا :

أن هذا هو متام عمره الرشيف؟ أم يقصد أنه يعيش بصفته  فهل يقصد:

حها.. فإذا كان                                                      حاكام  هذا املقدار من السنني؟ ولكن العبارة خانته، ومل يصل

 ، وأن العبارة قد خانته، فنقول:يقصد الشق الثاين



 

                                                           ملاذا مل يصلحها له كشفه، خصوصا  وأنه يدعي ـ كام سيأيت ـ أنه قد 

سبيل                                                           كتب الفتوحات منقادا  فيه إىل اجلرب اإلهلي، وكانت مضامينه متىل عىل 

اإلهلام، فيلقي إليه ما يشاء، ويمسك ما يشاء. كام سنشري إليه يف فصل: 

 مادح نفسه..

وملاذا مل يلتفت هو إىل هذا اخلطأ،  !ذا اإلهلام اإلهلي؟فكيف خيطئ ه

أو يعتذر عن  !أو يصلحه هو بنفسه؟ !فرياجع فيه ربه ليأذن له بإصالحه؟

 ؟!فيهإصالحه بعدم اإلذن له 

إن ذهاب اإلمام املهدي عجل اهلل تعاىل فرجه الرشيف إىل         رابعا :

ليس من اعتقادات الكوفة بعد ظهوره، وإرسال جيوشه إىل سائر البالد، 

 تبهم، كسائر الروايات. الشيعة، وإنام هو جمرد رواية وردت يف ك

  .(2)                                      كام أهنا قد وردت يف كتب أهل السنة أيضا ..

. أو فليحكم بتشيع مجيع أهل ؟!!فلامذا ال ينسبه إليهم من أجل ذلك

 السنة، ألهنم قد رووا هذه الرواية يف كتبهم!!..

 جتهاد، نقول:للقائلني بانقطاع اإلبالنسبة ملهامجته         خامسا :

إن ذلك ال يدل عىل تشيعه، حتى لو تفرد هو هبذا النقد هلم..  ألف:

ه، ال ينايف شيئا  من عقائد الشيعة، فال يدل مثال                                                                       ألن فتح باب االجتهاد وسد 

 عىل أحقية من غصب اخلالفة..

                                      

 600و  212و  176ص 6وينابيع املودة ج 10ص 3راجع الطبقات الكربى البن سعد ج (1)

 .692و  699و 



 

و الوحيد من علامء أهل السنة الذي أعلن بنقد هذا إنه ليس ه ب:

                            املوضوع، ورفضه مجلة وتفصيال ..

: أن هناك من كان يدعو «رمحه اهلل»فقد ذكر الشيخ آقا بزرك الطهراين 

إىل فتح باب االجتهاد، ويعرتض عىل سده منذ القرون التي أعلن فيها 

 :بابه حتى يومنا هذا، أمثالانسداد 

 . هـ 427أيب الفتح الشهرستاين املتوىف سنة 

 . هـ 790توىف سنة وأيب إسحاق الشاطبي امل

 . هـ 911والسيوطي املتوىف سنة 

الرد عىل من أخلد إىل األرض، »وقد ألف السيوطي رسالة سامها: 

 وقدم هلذا الرسالة بقوله:  « كل عرص فرضوجهل أن االجتهاد يف

إن الناس قد غلب عليهم اجلهل، وعمهم، وأعامهم حب العناد، »

                              دوه منكرا  بني العباد. ومل يشعر . فاستعظموا دعوى االجتهاد، وعوأصمهم

هؤالء اجلهلة: أن االجتهاد فرض من فروض الكفايات يف كل عرص، 

 .(2)«وواجب عىل أهل كل زمان، أن يقوم به طائفة يف كل قطر

ومن حرص فضل اهلل عىل بعض خلقه، وقرص فهم » وقال الشوكاين:

ثم عىل  هذه الرشيعة عىل من تقدم عرصه، فقد جترأ عىل اهلل عز وجل،

عبدهم اهلل بالكتاب رشيعته املوضوعة لكل عباده، ثم عىل عباده الذين ت

 .«والسنة

                                      

                                                         وقد طبع هذا الكتاب مؤخرا  يف مرص نرش مكتبة الثقافة الدينية. (1)



 

هذا باإلضافة إىل غري هؤالء من العلامء الكبار، الذين كانوا يدعون إىل 

 فتح باب االجتهاد، ويقفون أمام غلقه. 

وقد استمر هذا الصمود أمام غلق باب االجتهاد إىل القرون املتأخرة، 

                               اعرتض عىل هذا االغالق أيضا  أمثال:حيث 

 مجال الدين األفغاين.

 والشيخ حممد عبده.

 . (2)وحممد رشيد رضا 

 .(0)والسيد سابق

 وغريهم..

به إنه حتى لو كان يقصد بالنسبة ملا ذكره عن خليفة اهلل نقول:         سادسا :

، وأنه ابن اإلمام العسكري                ، وأنه حي فعال  «عليه السالم»اإلمام املهدي 

 «..عليه السالم»

                                                       إن ذلك ال يدل أيضا  عىل تشيعه، وذلك ألن احلديث القائل: إنه ف

                                    اثنا عرش خليفة، أو أمريا ، أو إماما ،  «صىل اهلل عليه وآله»يكون بعد النبي 

كلهم من قريش، قد أحرج أهل السنة بدرجة كبرية، حيث إنه مروي يف 

دهم، مثل البخاري، أصح الكتب واملسانيد، وعىل رأسها كتب الصحاح عن

                                      

، 27و  27و  23جع فيام تقدم: تاريخ حرص اإلجتهاد، للشيخ آقا بزرك الطهراين صرا (1)

 .690و  677و  643و  92و  72واالجتهاد والتجديد يف الترشيع اإلسالمي ص

 .12و  7راجع: فقه السنة ص (2)



 

ذلك كثري، بل ذكر يف ومسلم، وأيب داود، ومسند أمحد بن حنبل، وغري 

                                   : أنه مروي عن بضعة وعرشين صحابيا ..ينابيع املودة

بوا يف بيان املراد  قوا وغر                                                               وقد حري هذا احلديث علامء أهل السنة، ورش 

نجي منه، فجاء أمثال ابن الصباغ املالكي، والشبلنجي الشافعي، والك

ن، الشافعي، والقندوزي احلنفي، والشربواي الشافعي، وابن روزهبا

مي و.. و.. وتكفلوا بحل اإلشكال بطريقة حتفظ هلم تسننهم العميق، تواهلي

 وعصبيتهم للخلفاء، وتدفع عنهم غائلة إلزام الشيعة هلم، فقالوا: 

ل                                                          نحن نقبل بتطبيق احلديث املذكور عىل االثني عرش إماما  الذين يقو

، وآخرهم املهدي عجل اهلل «عليه السالم»هبم الشيعة، والذين أوهلم عيل 

ولكننا نفرس خالفتهم، وإمارهتم، وإمامتهم، بام يتناسب مع  ،تعاىل فرجه

                                                         حفظ سائر اخلصوصيات االعتقادية ألهل السنة، خصوصا  بالنسبة أليب 

 من احلاكمني.. فنقول:  بكر، وعمر، وعثامن، وغريهم

                                                   باخلالفة هو اخلالفة يف التقوى، والصالح، والكرامات، متاما  إن املراد 

كام يعتقد أهل التصوف يف أولياء الصوفية.. أو حتى أدنى من ذلك 

 بمراتب.. 

                                                             أما اإلمامة بمعناها الصحيح الذي يقول به الشيعة اإلمامية، تبعا  

ألئمتهم الطاهرين، وكذلك اإلمامة بمعنى احلاكمية، فهي أليب بكر، 

 ر، وعثامن، و..و.. بل إن هلؤالء مقام العصمة، وأعظم مراتب الكرامةوعم

إنه سيأيت أن أبا بكر يكون عىل العرش عىل يمني اهلل، وغري عند اهلل، حتى 

 ذلك.. 



 

وماذا عىل أهل السنة لو قالوا ألنفسهم، إذا تم هلم ذلك: ال ضري علينا 

، وليتوسع الناس، بعد اليوم، من جتويز كل فضيلة يف حق أيب بكر، وعمر

ذلك احلديث املحرج، وليرتخصوا يف هذا األمر ما شاؤا، فقد حلت مشكلة 

وباعطائهم درجة أولياء  ،وقد أسكتنا الشيعة باعرتافنا بصالح أئمتهم

الصوفية، ومتكنا بذلك من حفظ كل خصوصياتنا االعتقادية، وحفظ 

 والعميق.. التسنن بمعناه الدقيق

                                          كلامته الكثرية جدا  هو من هذا الفريق العريق  وابن عريب كام يظهر من

يف التسنن، الذين هم يف احلقيقة، األصلب يف التسنن واألصعب.. واألبعد 

 عن إمكانية اقناعهم باحلق..

إن نفس الباب الذي ذكر فيه ابن عريب تلك الفقرات، قد اشتمل عىل 

السامء أمور ختالف عقيدة الشيعة، وأحاديثهم، مثل أن عيسى ينزل من 

 (2)عيسى..باملنارة البيضاء برشق دمشق، وأن املهدي هو الذي يصيل خلف 

 وغري ذلك..

 ـ ال يعمل بالقياس: 4

واستدلوا عىل تشيع ابن عريب، بأنه ال يعمل بالقياس، وال يقول 

 .، وغري الشيعة هم الذين يعملون بالقياس(0)به..

                                      

 6راجع: الفتوحات املكية )ط دار صادرأفست عن دار الكتب العربية الكربى بمرص( ج (1)

 .627ص

 .61ـ  29راجع كتاب: رشح مناقب حميي الدين ابن عريب )ط حجرية( ص (2)



 

 ونقول: 

 مور التالية:                                    إن ذلك ال يدل عىل تشيعه أيضا ، وذلك لأل

                                                     إن الشافعي، وآخرين من أئمة أهل السنة أيضا ، ال يعملون       أوال :

                                                             بالقياس، وال يقولون به، فهل صار الشافعي شيعيا ، فضال  عن غريه؟!

أن ابن عريب كان وحده الذي وافق الشيعة يف رفض  لنفرتض:        ثانيا :

لتشيع عقائده، ؟! فإن ل«الشيعة»العمل بالقياس، فإن هذا ال جيعله يف مجلة 

مري وأسسه، وأركانه.. وعىل رأسها رفض صحة خالفة أحد سوى أ

عليها »، واعتبار التعدي عىل السيدة الزهراء «عليه السالم»املؤمنني 

م فاعله من أي مقام.  «السالم      فضال                                                      أمرا  يوجب غضب اهلل ورسوله، وحي  ر 

 خلالفة واإلمامة؟!عن أن يتصدى ملقام ا

ممن يرى ذلك يف شأن من تعدى عىل السيدة الزهراء  ومل يكن ابن عريب

، واغتصب مقام اخلالفة، كام ستظهره النصوص التي «عليه السالم»

 أوردناها يف هذه الدراسة املوجزة إن شاء اهلل تعاىل..

إهنم ينسبون إىل ابن اجلنيد اإلسكايف، أنه كان يعمل بالقياس يف         ثالثا :

مر عنه، فهل جيعله يف مجلة أهل السنة، ، فلو صح هذا األ(2)            الفقه أيضا  

 وخيرجه عن مذهب التشيع؟!..

هو قياس األولوية  به ابن اجلنيد، إن القياس الذي عمل هذا إن مل نقل:

                                      

وراجع الفهرست للطويس  23والكنى واأللقاب ص 124ص 3روضات اجلنات ج (1)

       أيضا .



 

   ال  ﴿قوله تعاىل:  هتالقطعية، الداخل يف باب الظهورات، والذي من أمثل

آ أ ف   م   حرمة رضهبام.. الدالة علي (2)﴾                  ت ق ل َّل  

                                                    شتبه عليه األمر أحيانا  فتخيل ما هو ظني ـ بحسب الفهم ولعله قد ا

                                           النوعي ـ قطعيا ، حني حصل له القطع الشخيص به.

كام احتمله بعضهم: إنه كان يستعمل القياس يف مناقضاته  أو نقول:

 .(0)مع أهل السنة ليلزمهم بام يلزمون به أنفسهم

عقيل  هذا وقد نسب العمل بالقياس، إىل احلسن بن عيل ابن أيب

 .(3)      أيضا  

                                                                  فلعله بقي متأثرا  هبم هبذا املقدار، ولعل األمر بالنسبة إليه هو نفس ما 

 قدمناه بالنسبة لإلسكايف.

وروي القول بالقياس عن الفضل بن شاذان، ويونس بن عبد 

 .(4)الرمحان، ومجاعة

 باالعرتاض عىل من قد أظهرت كلامت ابن عريب: أنه ال يرىض        رابعا :

                                                   ، ويعترب العامل به عامال  برشع اهلل أيضا .. وليس هذا هو يعمل بالقياس

 رأي الشيعة يف هذه املسألة..

                                      

 من سورة اإلرساء. 26 اآلية (1)

 .127ص 3روضات اجلنات ج (2)

 .124ص 3راجع: روضات اجلنات ج (6)

 .127ص 3روضات اجلنات ج (2)



 

سامت »وستأيت طائفة من عباراته الرصحية يف ذلك يف فصل: 

 «ومناهج..

استدل عىل رضورة استبعاد القياس، قد  إن ابن عريب حني        خامسا :

، « عليه وآلهصىل اهلل»خل يف عداد اإلهانات لرسول اهلل وجه ما قد يد

 حيث قال:

بل عاتبه سبحانه، ملا حرم عىل نفسه باليمني يف قصة عائشة وحفصة، »

ات  ﴿بقوله جل وعال:  ض  ر  ي م 
ل  اّلل  ل ك  ت ب ت غ  ا أ ح  م  م    ُت  ر 

ُّي  ا الن ب ي  ِل 
            ي ا أ 

                                      
                

      

ك   اج  و   ..(2)﴾            أ ز 

ن رأي النبي وكان هذا مما أرته نفسه، فلو كان هذا الدين بالرأي، لكا

 .«أوىل من رأي من ليس بمعصوم..

واعتبار  ،«صىل اهلل عليه وآله»فإن كالمه هذا يتضمن ختطئة رسول اهلل 

مع أن هذه                             رأيا  له، وليس بداللة إهلية..« صىل اهلل عليه وآله»ما يفعله النبي 

اآلية التي هي يف صورة عتاب إهلي، إنام جاءت لتسجل غاية الثناء واملدح، 

، وقد أراد اهلل تعاىل من خالهلا أن «صىل اهلل عليه وآله»تكريم لرسول اهلل وال

 رسول لنا أسوة وقدوة يف نفس فعله هذا..جيعل ال

صىل اهلل »إن هاتني املرأتني اللتني تواجهان رسول اهلل  إنه تعاىل يقول:

د ، إىل احل«صىل اهلل عليه وآله»، بأعظم األذى، قد تظاهرتا عليه «عليه وآله

و  ﴿، وإعالن: أن نيالذي أوجب التدخل اإلهلي، لفضح أمر املتظاهرت          اّلل  ه 

                                      

 من سورة التحريم. 1 يةاآل (1)



 

امل  ال ني  و 
ن  م  ح  امل  ؤ 

ال  ص  يل  و  ْب   ج  اله  و  و            م 
             

ي                            
ة  ب ع د  ذ ل ك  ظ ه  ك 

   ئ 
                       

  ﴾(2). 

واملتظاهرتان مها اللتان أفشتا رسه، وتفننتا يف اإلضافة عىل هذا الرس، 

بعضه، وأعرض  «صىل اهلل عليه وآله»اهلل والزيادة فيه، حتى عرف رسول 

  ..عن بعض

إنام يلقى هذه املعاملة من ، «صىل اهلل عليه وآله»أنه  والالفت هو:

امرأة، وممن هي زوجته، التي له حق القوامة عليها، وهو نبيها، وأوىل هبا 

 من نفسها..

يعاملها أحسن معاملة، ويكون موقفه  ـ برغم ذلك كله ـ هذا النبي

 «صىل اهلل عليه وآله»ليس جمرد الصفح والعفو، بل يصل إىل حد أنه  منها

تلك الزوجة املؤذية له، مرتاحة، نفس م نفسه مما هو حالل له، لتبقى    ر      حي   

 ومرسورة، وإنام كان رسورها يف حمروميته وعذابه.. 

صىل اهلل »فاهلل تعاىل يريد أن يظهر لنا هذا اخللق العظيم لرسول اهلل 

 ، فيقول له عىل مسمع منا: «هعليه وآل

 ؟!«إىل هذا احلد وسموح ونبيل، ملاذا أنت حليم وكريم،»

                                                         فهل من يكون حليام ، وكريام ، وصاحب نبل، وخلق رفيع، يكون قد 

                    ارتكب ذنبا  بذلك؟!

                                                                  وهل يصح أن يع د هذا النوع من الكالم معه لوما  له، وانتقاصا  لشأنه، 

 شا وكال!!.. حا                            وإنقاصا  من قدره ومقامه؟!..

                                      

 من سورة التحريم. 2 اآلية (1)



 

إعالن بمقامه السامي، غاية التكريم له، والثناء عليه، وهو بل هو 

وتنويه عظيم به، وإظهار ملآثره اجلليلة، لنجد نحن فيه األسوة احلسنة 

 الفضىل، والقدوة املثىل..

ولكن ابن عريب أراد أن يفرس كالم اهلل، بام يناقض املقصود احلقيقي، 

صىل »د أن ينسب النقص واخلالف لرسول اهلل صل األمر به إىل حلقد وبل 

 !!«اهلل عليه وآله

 ـ شعره يف الوصية: 5

واستدلوا عىل تشيع هذا الرجل بأشعاره التي يذكر فيها الوصية، 

 وهي:

 ان التأيس هبم من أفضل العملـك  ذاـلـ                     وّص  اإلله، ووصت رسله ف

 دولـي الـك فوصية دام امللـوبـال     هـوال الوصية كان اخللق يف عمـل

 (2)م اّلل يف األزلـوصية حكـإن ال    ـاـفاعمد إليها وال هتمل طريـقته

                                                إن هذه األبيات قد تضمنت تلوحيا  بحسن طويته، وصفاء  حيث قالوا:

 عقيدته.

 ونقول:

، فإنه «صىل اهلل عليه وآله»إنه إن كان يتحدث عن ويص الرسول       أوال :

                                      

الفتوحات املكية )ط دار صادر أفست عن طبعة دار الكتب  627راجع: الروح املجرد ص (1)

، وروضات اجلنات )طبعة 222ص 2ج 430العربية الكربى بمرص( صدر الباب 

 .196ص 2حجرية عن كتاب الوصايا البن عريب( ج



 

بو بكر؟! أم هو عيل؟! أم شخص مل يعني من هو هذا الويص، فهل هو أ

 ثالث سوامها؟!

، بقرينة أنه قد رصح «عليه السالم»سلمنا أن املراد به اإلمام عيل         ثانيا :

فال احلق رضيها لنبيه، وال النبي صىل »بذلك يف بعض مؤلفاته، حيث قال: 

 ..(2)«اهلل عليه ]وآله[ وسلم، رضيها البنته ووصيه

 فإننا نقول: 

ما هو مقصوده من كونه وصيا؟!، فإن ظاهر ولكن ليت شعري، 

عن أصل الوصية، التي هي ، يتحدث يف هذا املورد كالمه، بل رصحيه،

فاعمد »                                                        مطلوبة للشارع من كل أحد، ولذلك قال خماطبا  سامعه وقارئه: 

 .. «إليها وال هتمل طريقتها

 إن عىل كل مسلم أن يويص باخلالفة من بعده.  فإنه ال يريد أن يقول:

بالويص يف بعض « عليه السالم»ما بالنسبة لوصف اإلمام عيل وأ

 فإننا نقول:مؤلفاته األخرى، 

الوصية يف أمر اإلمامة، أو             يقصد أيضا  أنه  إنه ليس ثمة ما يثبت:

 اخلالفة. 

عليه »ولذلك جتد أهل السنة ال ينكرون، بل هم يرصحون بكون عيل 

، ولكنهم يصححون «وآله صىل اهلل عليه»هو الويص لرسول اهلل  «السالم

                                      

 1هـ بريوتـ  لبنان( ج 1221ن عريب )ط دار املحجة البيضاء سنة جمموعة رسائل اب (1)

 .126و  122ص



 

، باعتبار أن الوصاية لعيل ـ عندهم ـ إنام هي يف                        خالفة أيب بكر وعمر أيضا  

األمور املتعلقة بشخص النبي، كالديون، والودائع، وبعض ما يرتبط 

 بالتعامل مع أبنائه، أو مع غريهم، وما إىل ذلك..

اهلل عليه  صىل»إنه هو نفسه يرصح بأنه مل يكن بني رسول اهلل         ثالثا :

املقام األول يف عىل أنه يرى أبا بكر أال يدل ذلك  !وبني أيب بكر رجل «وآله

 ؟!.«صىل اهلل عليه وآله»بعد رسول اهلل 

فإهنا من نصوص يف هذه الدراسة، سوف نورده ما  يضاف إىل ذلك:

تكفي إلظهار حقيقة اعتقاده يف أيب بكر وعمر، وعائشة، وسائر املناوئني 

. األمر الذي ال ينسجم مع اعتقاده بالوصاية لعيل «عليه السالم»لإلمام عيل 

إال إذا كان يرى اجلمع بني  ،«صىل اهلل عليه وآله» يف تويل أمور الناس بعده

 األضداد.

مل يستخلف  «صىل اهلل عليه وآله»                        إنه يرصح أيضا  بأن النبي         رابعا :

 .(2)                   أحدا  بعده، فراجع..

خلالفة الصوفية، ولكنه تأويل حتكمي أن مقصوده هو ا إال أن يدعى:

 تعسفي، خيالفه ظاهر كالمه..

أهنم يلجأون إىل كالم مبهم وجممل، ويرون أن فيه  والغريب يف األمر،

                                                             تلوحيا  أو داللة عىل حسن طويته، ويرتكون ترصحياته التي ال بد من عدها 

 يف ضد ذلك.. مع أهنا ال جمال لتأويلها!! 

                                      

  136فصوص احلكم ص (1)



 

 إن هذا ليشء عجاب؟!..

 ـ حديث املنزلة: 6

 «فص هاروين»لقد أومأ بدقة إىل حديث املنزلة، حتت عنوان » وقالوا:

 من كتاب الفصوص، والعبارة هي قوله:

 .«فص حكمة إمامية يف كلمة هارونية»

 حيث دلت عبارته هذه ـ بزعمهم ـ عىل أمرين: 

أن ظاهر الكلمة يوهم: أن حكمة الطائفة اإلمامية يف الكلمة  أحدمها:

 ارونية، وهي حديث املنزلة، ولفظ أخلفني.اهل

، ومل «اإلمامة»                                         إنه أورد يف عبارته املقام اهلاروين رصحيا  بلفظ  ثانيهام:

 .(2)«يبال بمخالفة علامء أهل السنة، وإنكارهم اخلالفة اهلارونية..

 ونقول:

                                                       إن هذا اإلستدالل غريب أيضا .. فإنه مل يورد يف ذلك الفصل أي       أوال :

سوى هذا العنوان اآلنف الذكر،  هذه التفاصيل التي ذكروهاإىل شيئ يشري 

، وال إىل حجة الوداع، وال إىل «عليه السالم»مل يرش إىل اإلمام عيل فهو 

حديث املنزلة، وال لغري ذلك، مما يدل عىل أمر اإلمامة، ال من قريب وال 

 من بعيد..

                ى اخلالفة أيضا .. إن كلمة اإلمامة تستعمل عند أهل السنة يف معن        ثانيا :

                                      

 .662ـ  660راجع: الروح املجرد ص (1)



 

                                                            وأهل السنة ينكرون خالفة هارون ألخيه موسى، وصريورته بذلك إماما  

بل النبي ، قد مات ق«عليه السالم»لقومه بعده.. بحجة أن النبي هارون 

 بعده..، فال معنى ألن يكون خليفة له من «عليه السالم»موسى 

التي كانت  إن املراد من حديث املنزلة هو إثبات املنزلة ل َّلم:ونقو

عليه »ـ إثباهتا ألمري املؤمنني  «عليهام السالم»هلارون النبي من النبي موسى 

 ، فإذا ثبتت بقيت. «السالم

منزلة  «صىل اهلل عليه وآله»من النبي  «عليه السالم»ويكون لإلمام عيل 

                    حيا ، حتى بعد وفاته  «عليه السالم»هارون من موسى ما دام اإلمام عيل 

.. وليس املراد التشبيه بموسى وهارون من مجيع «يه وآلهصىل اهلل عل»

اجلهات، حتى يف احلياة واملامت، وحتى يف مواجهة هارون لعبادة العجل 

 الذي صنعه السامري لبني إرسائيل.. وما إىل ذلك..

إنه إذا جاز أن يكون هلذا التلويح املدعى أي أثر يف معرفة حقيقة         ثالثا :

ا ال يكون لتلك الترصحيات التي وردت يف هذه اعتقاد ابن عريب، فلامذ

 الدراسة، وهي تعد بالعرشات، بل باملئات، داللة عىل ضد ذلك؟!..

« صىل اهلل عليه وآله»                                   خصوصا  مع ترصحيه بعدم استخالف رسول اهلل 

 ألحد من بعده، وغري ذلك مما سيأيت..

 ـ مودة ذوي القربى: 7

 قد نسبوا إىل هذا الرجل قوله:

 ي القربىعىل رغم أهل البعد يورثن      ـةلـيـه وســئي آل طرأيت وال



 

 (2)ربىـي القـودة فــبتبليغه إال امل                اَّلدى                       فام طلب املبعوث أجرا  عىل

 وقد اعتربوا ذلك من دالئل تشيعه..

 ونقول:

إن هذين البيتني ال يدالن عىل أكثر من إظهار احلب والوالء       أوال :

 ، وال يدالن عىل االعتقاد بإمامتهم. «عليهم السالم»ألهل البيت 

والشافعي ليس من  ،«عليهم السالم» وقد مدح الشافعي أهل البيت

وهو ما وغاىل فيهم ابن أيب احلديد املعتزيل،       أيضا  ومدحهم                الشيعة قطعا ..

يبذل جهده يف نقض عقائد الشيعة، حتى إنه ليتشبث بام هو أوهى من  فتئ

                               شيعيا ، وكذلك كل من أظهر الوالء  ، فهل صار املعتزيلبيت العنكبوت

 واحلب ألهل البيت صلوات اهلل عليهم؟!..

واجب عىل كل  «عليهم السالم»أن إظهار احلب هلم  ثم إن من املعلوم:

                                                            مسلم، بنص آية املودة وغريها، فمن ال يواليهم ال يكون مسلام  بإمجاع 

 الكريم..األمة، ألنه يكون رصيح املعاندة للقرآن 

لو كان هذان البيتان يدالن عىل التشيع بمعناه االعتقادي         ثانيا :

والفقهي لدخلت يف التشيع أمم عظيمة من الناس من أهل السنة الذين 

ن منهم من هو من أشد الناس ، مع أ«عليهم السالم»مدحوا أهل البيت 

وأحرص الناس عىل نقض عقائدهم، مثل الفضل  عىل شيعة أهل البيت،

  ..ميترزوهبان، وابن حجر اهلي بن

                                      

 عن كتاب إحياء علوم الدين. 271ص 2جمالس املؤمنني للقايض التسرتي ج (1)



 

فقد ، أنفسهم« عليهم السالم»بل يدخل فيهم من حارب أهل البيت 

عليه »                                                        ورد يف التاريخ: مدح عمرو بن العاص عليا ، وورد أيضا  مدحه 

                                               من قبل معاوية، وعمر بن اخلطاب، وغري هؤالء أيضا .. «السالم

صىل اهلل عليه »بي نفسه قد رصح بأن الن قد تقدم أن ابن عريب        ثالثا :

وأي تأويل لكالمه مرفوض، ألن سائر كلامته  (2)                مل يستخلف أحدا .. «وآله

 الرصحية تؤيد وتؤكد عدم تشيعه..

إننا نشك يف صحة نسبة هذا الشعر البن عريب، إذ قد قال         رابعا :

وأنشد بعض مشاخينا، وهو حممد بن العريب، شيخ » الكنجي ما ييل:

 .(0)«آل طه وسيلة.. الخ..املحققني: رأيت والئي 

 وقال ابن حجر اَّليتمي: 

رأيت والئي آل طه  وللشيخ اجلليل شمس الدين ابن العريب:»

 .(3)«الخ..

 ونحن نسجل هنا املالحظات التالية:

إننا مل نجد هذين البيتني فيام بأيدينا من مؤلفات البن عريب، رغم  ألف:

 أنه قد ضمن كتبه الكثري من أشعاره..

 ابن العريب..واثنان باسم ابن عريب،  كهنا ب:

                                      

 .136راجع: فصوص احلكم ص (1)

 .616كفاية الطالب ص (2)

ـ لبنان( ص 1206املحرقة )ط سنة  الصواعق (6) ـ بريوت   .249هـ. ق. دار الكتب العلمية 



 

حممد بن عبد اهلل، بن حممد املعافري، األشبييل، القايض  أحدمها:

املالكي، أبو بكر ابن العريب. وهو من حفاظ احلديث، وهو صاحب كتاب 

الرتمذي، سنن م من القواصم. وكتاب عارضة األحوذي يف رشح صواعال

 .(2)..426وتويف سنة                                 وغري ذلك، وقد رحل إىل املرشق أيضا ، 

حممد بن عيل، بن حممد ابن العريب، أبو بكر احلامتي، الطائي  الثاين:

األندليس، املعروف بمحيي الدين بن عريب، وامللقب بالشيخ األكرب. زار 

 والعراق، واحلجاز، ومرص، وغريها.. بالد الشام، وبالد الروم،

عىل التعبري  إن أهل املرشق قد اصطلحوا ويقول حممد قطة العدوي:

                                       بدون ألف والم، فرقا  بينه وبني القايض ابن  «ابن عريب»عن حميي بكلمة 

 .(0)العريب..

 وبعدما تقدم نقول:

ابن »:  أن الكنجي الشافعي، وهو مرشقي، قد عرب بـ إن املالحظ هو:

                                              وهذا هو نفس التعبري الذي ورد يف الصواعق أيضا .. «العريب

قائل هذين البيتني يكون هو ابن  فإذا صح ما قاله العدوي، فإن

ليس بن حممد املعافري، و ،العريب، أي القايض أبو بكر حممد بن عبد اهلل

 ابن عريب الطائي.. ،حميي الدين حممد بن عيل

شمس »مي عىل قائل هذين البيتني هو تإن اللقب الذي أطلقه اهلي ج:
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وهذه  ، ومن الواضح أن لقب صاحب الفتوحات هو حميي الدين..«الدين

قرينة أخرى عىل أن املراد هو ابن عريب آخر، فإما أن يكون القايض 

                                                          املعافري، وهو حممد ابن العريب، أو يكون شخصا  غري هذين االثنني..

 : ـ سلامن منا أهل البيت 8

 : ما ييل وهو ،استدلوا بام قاله يف حق سلامن املحمدي )الفاريس(

لطهارة، وحفظ اآلل، حيث هذا شهادة من النبي لسلامن الفاريس با»

 قال فيه رسول اهلل صىل اهلل عليه ]وآله[ وسلم: سلامن منا أهل البيت.

وشهد اهلل هلم بالتطهري، وذهاب الرجس عنهم. وإذا كان ال يضاف 

إليهم إال مطهر مقدس، وحصلت له العناية اإلهلية بمجرد اإلضافة، فام 

 «.عني الطهارةظنك بأهل البيت يف نفوسهم، وهم املطهرون، بل 

 ونقول:

إلثبات تشيع هذا الرجل،  إىل هذا القول وأمثالهيصح االستناد  إنه ال

 وذلك ملا ييل:

عن ذلك،           ، ال تقل  «عليهم السالم»إن مدائحه لغري أهل البيت       أوال :

  ..إن مل تكن تزيد عليه

                                            ويثبت لنفسه أمورا  ومقامات عظيمة جدا . تفوق  بل هو يمدح نفسه،

بام هو أعظم من أولياء الصوفية،  األنبياء واألوصياء، كام أنه يمدحمقامات 

فهو يتجاوز حدود  مدحه أليب بكر وعمر، وغريمها.. ذلك بمراتب، أما

 اخليال.



 

صفة العصمة هبذه « عليهم السالم»إنه كام أثبت ألهل البيت         ثانيا :

ن دون              أيضا ، ولكن م قد أثبت لعمر بن اخلطاب صفة العصمةاآلية، فإنه 

أن حيتاج إىل آية أو إىل دليل يستند إليه يف ذلك، وسنقرأ ذلك يف الفصل 

 اخلاص بعمر بن اخلطاب..

إن العصمة ال تالزم اإلمامة، وقد كان سلامن ـ حسبام ذكره ـ         ثالثا :

                         معصوما ، ومل يكن إماما ..

أوالد مجيع « عليهم السالم»إنه يرى أن املراد بأهل البيت         رابعا :

ل فيهم جعفرا  « عليها السالم»ة فاطمة الزهراء السيد خ                                       إىل يوم القيامة، وي د 

 «. عليها السالم»وسلامن الفاريس، مع أهنام ليسا من أوالد السيدة الزهراء 

ثم هو يفرق بني آل وأهل، فيقول: إن آل البيت هم العلامء والصاحلون 

 كام سيأيت..  من أمته،

يدة التشيع، أو هو عىل األقل قد وبذلك يكون قد خرب ـ بزعمه ـ عق

خرج عنها بنفس كالمه هذا، إذ أن الشيعة يعتقدون اختصاص أهل البيت 

 «..عليهم السالم»بالنبي والزهراء واألئمة الطاهرين 

ال يمنع من ، «عليهم السالم»أن تطهري أهل البيت بإنه يرصح         خامسا :

وغري  والزنا، والرسقة، ،صدور املعايص الظاهرية منهم، مثل الكذب

 ، فإنأما يف اآلخرةاألحكام يف الدنيا، احلدود، وذلك.. فتجري عليهم 

 ال ترضهم، وال تنقص من مقامهم هناك.. املعايص

 :ـ كتاب: دوازده إمام 9

اثنا »أي  «دوازده إمام»                                      إن البعض ينسب إىل ابن عريب كتابا  باسم: 



 

 .(2)لرجلعىل تشيع هذا ا                    وقد اعترب هذا دليال   ،«          عرش إماما  

 ونقول:

يف مناقب األئمة           وا كتبا                         غري ابن عريب أيضا  قد ألفكثريين إن       أوال :

أهل علامء يشك يف أهنم من               مع أن أحدا  ال ، «عليهم السالم»االثني عرش 

مثل الشبلنجي، وابن الصباغ، والشرباوي، والقندوزي، وابن  السنة،

  طلحة، والكنجي، وغريهم من علامء السنة.

من املعلنني بعداء                                     بعض من أل ف يف األئمة االثني عرش قد كانإن بل 

الشيعة، واجلادين يف إطفاء نور اهلل، واملحاربني ألولياء اهلل.. مثل ابن حجر 

صاحب كتاب:  مي صاحب الصواعق املحرقة، والفضل بن رزوهبانتاهلي

، إبطال هنج الباطل، الذي رد فيه عىل كتاب: هنج احلق.. ودلس فيه وكذب

 وافرتى ما شاءت له قرحيته..

عليهم »النوع من الكتب حول أهل البيت إن تأليف هذا         ثانيا :

كان  ، إنام«عليهم السالم»، ويف خصوص األئمة االثني عرش «السالم

إذ احلديث  .فيام سبق كام أوضحناه ،احلفاظ عىل مذهب التسننإىل دف هي

سنة، فتشبثوا بكل حشيش الذي يثبت أن األئمة اثنا عرش، قد أعجز أهل ال

لكي جييبوا عنه، وكان احلل لدى هؤالء املتعصبني، هو القول بأن املراد به 

أئمة هلم مقام رفيع يف اهلداية والتقوى والعلم، والصالح، رشط أن ال يبلغ 

 اإلمامة بمعناها الصحيح..األمر إىل إعطائهم مقام اخلالفة، و
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عليهم »ىل أئمة أهل البيت فال مانع من تطبيق احلديث ع ،وبعد هذا

 ..«السالم

قال فقد نسبة الكتاب املذكور إىل ابن عريب، صحة يف     ك     ش         إنه ي          ثالثا :

 : الطهراين ما ييل املرحوم الشيخ آقا بزرك

                        منسوبا  إىل حميي الدين بن  ،«دوازده إمام»مر بعنوان:  «املناقب»

 .(2)«777ص 9ج ي املذكور يففر                                العريب، ولعله من إنشاء العي اين اخل

يدل عىل  ابن عريب مما عون أن ما ظهر من              إذا كانوا يد  إهنم         رابعا :

إنام جاء عىل سبيل التقية.. أو  ،تسننه، وهو هبذه القوة والكثرة، والرصاحة

 أنه قد دس يف كتبه.. 

هل إن التقية تفرض أن تكون تأليفات هذا الرجل  فإننا نقول َّلم:

املؤيدات للمذهب الذي ال يؤمن به، وأن زاخرة بالشواهد والدالئل و

تكون مجيعها مبنية يف خمتلف فصوهلا، ومطالبها عىل قواعد املذهب السني، 

 ومسوقة لتأكيده، وتشييده؟! 

وأية رضورة تفرض عليه التصدي ألصل التأليف، إذا كانت مجيع 

مؤلفاته سوف تكون يف خدمة وتأكيد صحة مذهب ال يرى املؤلف صحته، 

 قد به؟!..وال يعت

ستغراق اإلغراق واإلبمثل هذا و ،ملاذا يستعمل التقية هبذا املستوىو

 ؟!ثني عرش                      يؤلف كتابا  يف األئمة اإلفينسى التقية هنا،  يف مجيع مؤلفاته، ثم

                                      

 .617و  617ص 22راجع: الذريعة ج (1)



 

 ،        ومستقال   ،                                                   وهو أمر قد يودي بحياته، ال سيام إذا كان عمال  متكامال  

 !!        وظاهرا  

 :  ـ ذكر مناقب أهل البيت 01

يف « عليهم السالم»مناقب أهل البيت  استدلوا عىل تشيعه بذكرهوقد 

 قال الطهراين: كتبه، فقد 

عليهم »بالرغم من أن كتب حميي الدين مشحونة بمناقب أهل البيت »

إال أن أساس  ،«حمارضة األبرار، ومسامرة األخيار»ككتاب:  ،«السالم

لذي ذكره، أما مطالبه عىل أصول أهل السنة، كمثل هذا الفص الداودي ا

 .(2)«يه ما يوافق أصول السنةيف فتوحاته املكية، الذي ألفه يف مكة، فليس ف

 وأقول:

من مناقب العرتة إذا كان أساسه هو  يف كتبه إن مجيع ما ذكره      أوال :

 دليل عىل تسننه. وأصول أهل السنة، فه

عليهم »ألن املائز بني التشيع والتسنن ليس هو رواية مناقبهم 

« عليهم السالم»، أو قبوهلا، أو إنكارها، بل هو القبول بأحقيتهم «السالم

 بمقام اخلالفة بعد رسول اهلل، وبطالن خالفة من تقدم عليهم..

                                                             إن قوله: إن كتاب الفتوحات مل يتضمن شيئا  يوافق أصول السنة.. ال         ثانيا :

شيعة يفيد يف إثبات تشيعه. بل املفيد هو إثبات: أنه موافق ألصول مذهب ال

 اإلمامية، ليمكن احلكم بتشيع مؤلفه، حني تأليفه لذلك الكتاب عىل األقل.. 

                                      

 .667الروح املجرد ص (1)



 

ألصول مذهب السنة بعد ذلك  ةفإن كان قد ألف تلك الكتب املوافق

 من أجل ذلك. الكتاب، فيحكم بتسننه

كم بتشيعه يف آخر فإنه حي ،وإن كان ذلك الكتاب هو آخر مؤلفاته

 ب أي  ءء يدل عىل تشيعه... عىل فرض تضمن ذلك الكتاحياته

                                                      إنه ليس صحيحا  قوله: إنه ليس يف كتاب الفتوحات ما يوافق         ثالثا :

كل ذلك الكتاب مبني عىل أصوهلم  والصحيح هو أنأصول أهل السنة.. 

أدنى الفقه، والتاريخ، والرجال، و.. و.. الخ.. ويف يف االعتقادات، و

ستنا املوجزة هذه، درا وتتضمنخري شاهد عىل ما نقول،  لهمراجعة 

مبنية عىل قد جاءت كلها وبالذات،  ذلك الكتابعرشات املوارد من 

 أصول السنة..

، يف املواقع املناسبة، «عليهم السالم»إن ذكر مناقب أهل البيت         رابعا :

كل مسلم، ولكن املهم هو الترصيح بلوازم ومعاين تلك هلو مما يلتزم به 

عليه »خالفة املتقدمني عىل اإلمام عيل وهو داللتها عىل بطالن  املناقب.

 ، وعىل أهنم كانوا معتدين عليه، وغاصبني حلقه..«السالم

صحيح مسلم، ومسند  مؤلفوا كتب الصحاح وغريها، مثلوقد ذكر 

أمحد، وسنن ابن ماجة، وأيب داود، وصحيح البخاري، وغري ذلك.. الكثري 

بأصول التسنن منهم ، مع االلتزام الشديد «عليهم السالم»من مناقبهم 

 ومناهجه..

 ـ عيل إمام العامل:  00

بكلمة نسبوها إليه، يرصح فيها ـ بحسب وقد استدلوا عىل تشيعه 



 

  .«إمام العامل» «:عليه السالم»                        قوهلم ـ: بأن اإلمام عليا  

: إن صاحب الفتوحات بعد أن إن الفيض والشعراين يقوالن وقالوا:

 قال:  ،أول ظاهر يف الوجود «هصىل اهلل عليه وآل»ذكر أن نبينا 

وأقرب الناس إليه عيل بن أيب طالب، إمام العامل، ورس األنبياء »

 .(2)«أمجعني

 :ونقول

، حتت عنوان: «هكذا يدافعون عن ابن عريب»قد ذكرنا يف فصل:       أوال :

وغريه: أن كتب ابن عريب قد تعرضت للدس  «الدس يف كتاب الفتوحات»

فإذا صح قوهلم هذا،  ،ا خيالف مذهب أهل السنةوالتحريف، فزادوا فيها م

هذه الكلمة من أوضح مصاديق هذا املدسوس عليه.. ألن  فال بد أن تكون

، ويسعون إىل تكريس هذا       جزما        حتام  وأهل السنة ال يرضون بمضموهنا 

 ..األمر يف أيب بكر

 إال إذا أريد منها معنى يتناسب مع اعتقاداهتم ومناهجهم.

عون: أنه قد زيد يف كتاب الفتوحات املكية                شعراين وغريه يد  إن ال        ثانيا :

رغم ذلك، ما خيالف مذهب أهل السنة، وال يدعون وجود نقيصة فيه. و

وهذا معناه: أن  ،ال توجد يف الفتوحاتإليه هذه العبارة املنسوبة فإن 

                                      

هـ للشيخ إبراهيم آل عرفات القطيفي القرحيي  1226ط سنة  624والنقود ص الردود (1)

وراجع: اليواقيت  171املتويف أواسط القرن الثالث عرش.. وكلامت مكنونة ص

 .623، والروح املجرد ص62املبحث  20ص 2واجلواهر، للشعراين ج



 

                               التحريف بالنقيصة حاصل أيضا .. 

نشري إليها بعد صفحات والظاهر: أهنا عبارة مستنبطة بصورة خاطئة س

 يسرية..

حول أيب بكر، وعمر، وطلحة، والزبري،  ابن عريب إن ما ذكره        ثالثا :

                                                         وعائشة، وحتى معاوية، واملتوكل، فضال  عن احلجاج، ال يبقي جماال  

ـ لو العتقاد: أنه يقصد باإلمامة للعامل هو اإلمامة بمعناها الشيعي، بل هو 

صد إمامة ال تتعارض مع جلوس أيب بكر يقصحت نسبة هذه الكلمة إليه ـ 

وما إىل ومع عصمة عمر، ومع تعظيم املتوكل، واحلجاج، عىل العرش، 

 ذلك..

مل  «صىل اهلل عليه وآله»رسول اهلل  قد ذكرنا: أنه قد رصح بأن        رابعا :

وأن تأويل كالمه بإرادة اخلالفة الصوفية، ال  ،(2)               أحدا  من بعده.. يستخلف

 يل. والدليل قائم عىل خالفه، كام أرشنا إليه غري مرة..يصار إليه إال بدل

، إمام «عليه السالم»                                        فإن صح أن يكون ابن عريب قد قال: إن عليا  

مراده ال يكون مقصوده اإلمامة الدينية باملعنى الشيعي، بل ، فال بد أن العامل

عيه لنفسه ولغريه ممن يطلق عليهم إمامة صوفية                                                      ـ ال تصل إىل مستوى ما يد 

أو إمامة بمعناها اللغوي حيث يراد هبا جمرد التعظيم، وال  اسم األولياء ـ

تتعارض مع خالفة خلفائهم، بل تكون كإمامة الغزايل، والرازي، وما إىل 

 ذلك..

                                      

 .136راجع: فصوص احلكم ص (1)



 

عيه لنفسه ولغريه من أولياء  وإنام قلنا:                                                ال تصل إىل مستوى ما يد 

عي لنفسه درجات النبوة من دون ترشيع ، ويرص عىل ذلك                                                  الصوفية، ألنه يد 

 أيام إرصار.. كام سنرى..

فإن  ،«إمام العامل»من أين جاء القطيفي والفيض بعبارة         خامسا :

 غري ذلك، فقد قال ابن عريب:  «الفتوحات املكية»املوجود يف 

ب اح  ﴿قال تعاىل: » ص 
ا م  يه 

اة  ف  ك  ه  ك م ش  ث ل  ن ور          م 
       

فشبه نوره  ،(2)﴾                             

صىل اهلل »حقيقة حممد                      قبوال  يف ذلك اهلباء إالباملصباح، فلم يكن أقرب إليه 

، املسامة بالعقل، فكان سيد العامل بأرسه، وأول ظاهر يف الوجود، «عليه وآله

فكان وجوده من ذلك النور اإلهلي، ومن اهلباء، واحلقيقة الكلية ويف اهلباء 

 وجد عينه، وعني العامل من جتليه.. 

 .(0)«، وأرسار األنبياء أمجعني..وأقرب الناس إليه، عيل بن أيب طالب

.. بل املوجود هو أن النبي «إمام العامل»         أن عليا   وليس يف هذه عبارة:

 هو سيد العامل بأرسه..« صىل اهلل عليه وآله»

كام أن الشعراين قد نقل هذه الفقرة عن الفتوحات، ومل يذكر أن هذه 

ت عبارته ختتلف عن ، وإن كان«عليه السالم»الكلمة منسوبة إىل اإلمام عيل 

فكان صىل اهلل عليه ]وآله[ وسلم مبدأ »                               عبارة الفتوحات أيضا ، فقد قال: 

                                      

 من سورة النور. 64 اآلية (1)

ط دار صادر أفست عن دار الكتب العربية الكربى بمرص.  119ص 1حات املكية جالفتو (2)

 .624والردود والنقود ص



 

ظهور العامل، وأول موجود. قال الشيخ حميي الدين. وكان أقرب الناس إليه 

يف ذلك اهلباء عيل بن أيب طالب ريض اهلل تعاىل عنه، اجلامع ألرسار األنبياء 

 .(2)عني..أمج

إمام « عليه السالم»         أن عليا   ليس يف هذه الفقرة: ام أنهوك        سادسا :

                                                                     العامل. ليس فيها أيضا : إنه اجلامع ألرسار األنبياء، بل فيها: إن القريب من 

 هو عيل وأرسار األنبياء. وشتان ما بينهام.. « صىل اهلل عليه وآله»النبي 

من حيث « عليه السالم»: أن جمرد قرب عيل أضف إىل ذلك        سابعا :

صىل اهلل عليه »يف الوجود ال يعني أنه األفضل بعد رسول اهلل  الظهور

                                كان أبا  للبرش كلهم، ومل يكن أفضل « عليه السالم»فإن النبي آدم «.. وآله

وعىل النبي « صىل اهلل عليه وآله»من النبي إبراهيم، أو من نبينا األعظم 

 إبراهيم وآله..

بنظر ابن عريب ـ هي أن األفضلية بعد رسول اهلل ـ  ويضاف إىل ذلك:

وبني أيب بكر « صىل اهلل عليه وآله»أليب بكر، ألنه يرصح بأنه ليس بني النبي 

رجل، كام أن سائر ما ذكره عن أيب بكر مما سنورده يف فصل مستقل يدل 

« صىل اهلل عليه وآله»                                                    عىل أن مقصوده بالعبارة املشار إليها آنفا  هو قربه منه 

 من حيث النسب، ال الفضل..

              وأخيا  نقول: 

                                                  أهنم قد استنبطوا هذه الكلمة استنباطا ، فإن ابن عريب  إن الظاهر هو:

                                      

 .669اليواقيت واجلواهر )ط دار إحياء الرتاث مؤسسة التاريخ العريب( ص (1)



 

بأنه سيد العامل بأرسه، ثم قال: إن « صىل اهلل عليه وآله»قد وصف النبي 

أقرب الناس إليه هو عيل، فاستفادوا من قربه إليه إمامته وسيادته للعامل 

 «..صىل اهلل عليه وآله»           أيضا  مثله 

ن استفادة ذلك غري ظاهرة، وال صحيحة، فإنه إذا وصف النبي مع أ

                                                      بالنبوة، فإن هذا الوصف ال يثبت ألقرب الناس إليه أيضا ..

 ـ التنويه بحديث الغدير:  01

                                                   وقد استدلوا أيضا  بكالم ابن عريب حول الغدير، فقالوا:

وقد أعرض يف رسالته املشهودة عن ذكر إيامنه بإمامة اخللفاء، ونوه »

بلطف إىل وجوب االعتقاد باألمور الواقعة يف يوم الغدير، ومن مجلتها 

 ، حتى يصل إىل قوله:«عليه السالم»تعيني خالفة األمري 

ر،                                                   ووقف يف حجة وداعه عىل كل من حرض من أتباعه، فخطب وذك  »

 ر، ووعد وأوعد..           وخوف وحذ  

  ؟!إىل أن قال: هل بلغت

 .بلغت يا رسول اهلل فقالوا:

 .(2)«اللهم اشهد فقال:

 ونقول:

عدم  هوإعراضه عن ذكر إيامنه بإمامة اخللفاء سبب قد يكون       أوال :

                                      

 .629الروح املجرد ص (1)



 

 وجود مناسبة تقتيض ذلك، ال ألجل وجود حتفظ لديه عىل إمامتهام.

يف كتاب ال يدل عىل  بدقائقها وتفاصيلها إن ذكر واقعة الغدير        ثانيا :

من     ا  كثري فإنمامي هلا. اإلالشيعي بمضموهنا وفق التفسري مؤلفه التزام 

يف كتبهم، وبقوا عىل تسننهم، وحاولوا  ، قد أوردوهاعلامء أهل السنة

 تأويلها، واخلروج من تبعات االلتزام هبا..

قد  وقد تقدم الترصيح من قبل الراغبني بإثبات تشيع ابن عريب: بأنه

، ولكن أساس «عليهم السالم» شحن بعض كتبه بمناقب أهل البيت

 د جرى وفق أصول أهل السنة.. مطالبه ق

 ـ أي يف حديثه عن الغدير ـ يف هذا املورد أنه قد جرى ونحن نتيقن:

                                             ، وهو هنج التسنن أيضا ؟! وذلك ملا نجده من دالئل عىل نفس هذا النهج

 وشواهد عىل تسننه، تعد باملئات، وربام تزيد..

مني هل رصح ابن عريب، وهو يتحدث عن قضية الغدير باملضا        ثالثا :

ـ  ؟!!لم يترصف هبا باحلذف والتشويهفالدالة عىل أمر اإلمامة، الصحيحة، 

 ..؟!كام فعل بالنسبة حلديث الثقلني، وكام فعل يف غريه

، «عليه السالم»إنه مل يفعل ذلك، ومل يرصح باسم عيل  واجلواب:

وأقحم يف كالمه مجلة ال ربط هلا بموضوع اإلمامة.. فراجع النص الذي 

            تدل آنفا ..ذكره املس

                                                      ويبقى السؤال حائرا  وتائها، عن أنه، كيف رأوا خصوص تلك 

اإلحياءات الضعيفة والواهية كافية للداللة عىل تشيعه؟ ومل يروا هذا احلشد 

                                                              العظيم، والكم اهلائل مما هو رصيح يف رسوخ قدمه يف التسنن؟!.. كافيا  



 

 للتشكيك يف داللة وصحة تلك الشواهد الواهية واملريضة!!

صىل اهلل عليه »النبي  ـ كام تقدم ـ قد رصح: بأنإنه هو نفسه         رابعا :

                                                       ، مل يستخلف أحدا  من بعده، فكيف تكون إشارته حلديث الغدير «وآله

               يال  عىل تشيعه؟!دل

ع                مل يستخلف وليا  « صىل اهلل عليه وآله»أنه  ى أن مراده:          إال أن يد 

                                                                       صوفيا ، كام أملحنا إليه وقلنا: إنه تأويل بارد، واملتاجرة به متاجرة بكاسد، 

واإلعتامد عليه اعتامد عىل أمر فاسد. بعد ما أوردناه يف هذه الدراسة من 

 دالئل وشواهد، عىل أن ابن عريب، عن التشيع حائد، وبه زاهد.

 ، بفالن:ـ يكني عن عيل  01

يم  ﴿إن ابن عريب قال يف معرفة أرسار  وقالوا: ح  ْح  ن  الر  م  اّلل  الر  .. ﴾                               ب س 

 وأرسار الفاحتة.

فالياء يف الرحيم ترمز لليايل العرش، والنقتطتان الشفع، واأللف »

الوتر.. واالسم الرحيم، مالكيته: الفجر. ومعناه الباطن اجلربويت: والليل 

، رس، وهو الغيب امللكويت. وترتيب النتقطتني الواحدة مما ييل امليمإذا ي

مما ييل األلف: وجود العامل الذي بعث إليهم، والنقطة التي تليه )أي  والثانية

 .(2)«امليم( فالن.. والنقطة التي تيل األلف حممد..

، ألنه هو الذي يناسب التقية «عليه السالم»                أراد بفالن عليا   قالوا:

 .فيه.

                                      

 .626راجع: كتاب الردود والنقود ص (1)



 

 ونقول:

)ط دار  110ص 1إن النص املوجود يف الفتوحات املكية ج      أوال :

 صادر ـ أوفست عن دار الكتب العربية الكربى بمرص(. هكذا: 

 «. والنقطة التي تليه أبو بكر ريض اهلل عنه الخ..»

وليس هذا من موارد الدس املدعى، ألن الدس املدعى حصوله، إنام 

 ة فقط..هو ملا خيالف عقيدة أهل السن

إن تقدير كلمة )عيل( تأباه القرينة املوجودة يف الكالم نفسه، فإن         ثانيا :

 العبارة هكذا:

والنقطة التي تليه أبو بكر ريض اهلل عنه، والنقطة التي تيل األلف »

             إ ذ  ي ق ول  ﴿حممد صىل اهلل عليه ]وآله[ وسلم. وقد تقببت الباء عليهام كالغار 

ن    ال  ُت  ز 
ب ه  اح  ص 

            ل 
         

ع ن ا    عليه ».. فإنه واقف مع صدقه، وحممد (2)﴾                إ ن  اّلل  م 

واقف مع احلق، يف احلال الذي هو عليه يف ذلك الوقت، فهو « السالم

احلكيم، كفعله يوم بدر يف الدعاء واإلحلاح، وأبو بكر عن ذلك صاح، فإن 

 احلكيم يويف املواطن حقها.. 

يقم أبو بكر يف حال النبي                                    وملا مل يصح اجتامع صادقني معا ، لذلك مل 

 صىل اهلل عليه ]وآله[ وسلم، وثبت مع صدقه به..

فلو فقد النبي صىل اهلل عليه ]وآله[ وسلم يف ذلك املوطن، وحرضه أبو 

بكر، لقام يف ذلك املقام الذي أقيم فيه رسول اهلل صىل اهلل عليه ]وآله[ 

                                      

 من سورة التوبة. 20 اآلية (1)



 

ك الوقت وسلم، ألنه ليس ثم أعىل منه حيجبه عن ذلك، فهو صادق ذل

 وحكيمه، وما سواه حتت حكمه.. 

فلام نظرت نقطة أيب بكر إىل الطالبني أسف عليه، فأظهر الشدة وغلب 

ن  ﴿الصدق، وقال:  ع ن ا﴿ألثر ذلك األسف  ﴾           ال  ُت  ز  كام ﴾                 إ ن  اّلل  م 

 « أخربتنا!

عليه »ويستمر الكالم عىل هذا املنوال وحموره، أبو بكر، ال اإلمام عيل 

 .(2)فراجع..، «السالم

 فكيف يكون املراد من كلمة فالن هو عيل، وليس أبا بكر؟!

 :ـ بركة أهل البيت  04

أن املوحدين ال يبقون يف النار، ولو  وقد يستدل عىل ذلك بأنه يرى:

 .(0)«..عليهم السالم»                                                  بقوا فيها لعادت عليهم بردا  وسالما  بربكة أهل البيت 

، وعىل أنه «عليهم السالم»البيت أن قلبه مملوء بحب أهل  :فهذا يدل

                                                                يعتقد فيهم هذا املستوى من التأثري، حتى إن النار تكون بردا  وسالما  

 بربكتهم..

 ونقول:

إنه يثبت أليب بكر، وعمر، وسوامها، وألولياء الصوفية بركات  ألف:

وال « عليهم السالم»ومقامات أعظم. وبعضها مل يثبته ألهل البيت 

                                      

 .110ص 1توحات املكية ط دار الكتب العربية الكربى جالف (1)

 .127ص 2الفتوحات املكية )حتقيق إبراهيم مدكور وعثامن حييى( ج (2)



 

 لغريهم..

هو املفروض عىل كل مسلم « عليهم السالم»ألهل البيت إن حبه  ب:

بنص القرآن، ولكن، ليس هذا هو كل املطلوب، بل املطلوب هو أن يعتقد 

إمامتهم، وأن يرصح بعدم صحة إثبات اإلمامة لغريهم، ممن غصب هذا 

احلق منهم.. وليس يف إثبات هذه الربكات العظيمة هلم ما يدل عىل اعتقاده 

 ..هبذا، أو بذاك

إن الشفاعة يف يوم القيامة تكون لكل مؤمن، حتى إن املؤمن  ج:

الواحد قد يشفع ألمم كبرية، حتى لو كانت مثل قبيلتي ربيعة ومرض.. 

 ولكن ذلك ال يعني ثبوت اإلمامة هلذا الشافع.

                                   أيضا ، تشفع لشيعتها وحمبيها، مع أهنا « عليها السالم»والسيدة الزهراء 

الظاهرية، وإن كان هلا مقام من نوع آخر، يقتيض ليس هلا مقام اإلمامة 

 ، ورعايتها..وهدايتهارشاكتها يف حفظ الدين، وصيانة األمة، 

 أن أئمتكم شفعاؤكم..                            وقد ورد أيضا  يف إمام اجلامعة:

 واألحاديث يف الشفاعة كثرية ومتنوعة..

 

 

 

 

 



 

 

 الفصل الثاين

 

 .. من هم أهل البيت

 وحقيقة عصمتهم.



 



 

 

 

 

 ة وتوطئة:بداي

إن أعظم وأهم ما يستدلون به عىل تشيع ابن عريب هو ما قاله حول آية 

التطهري، وما قاله بالنسبة العتبار سلامن املحمدي )الفاريس( من أهل 

 «.عليهم السالم»البيت 

وحني نراجع كلامته هذه بالذات نجد أنه مل يكن بصدد إثبات العصمة 

ا كان بصدد نفيها عنهم، وهو يامرس ، بقدر م«عليهم السالم»ألهل البيت 

تقوية عقيدة  أعظم الكيد إلسقاط داللة هذه اآلية املباركة عن التأثري يف

بتقديمه ادعاءين باطلني، خيالفان البداهة، ويضحكان حتى الشيعة، وذلك 

 الثكىل. ومها:

                                                       أن املقصود بأهل البيت ليس هو األئمة الطاهرون، بل ما يعم   األول:

 لامن الفاريس، ومجيع أوالد فاطمة إىل يوم القيامة.          جعفرا  وس

                                                               وهو أيضا  يسعى للتفريق بني أهل البيت وآل البيت، فيدعي: أن املراد 

بآل البيت هم مجيع ذرية رسول اهلل إىل يوم القيامة، أو الصاحلون من مجيع 

 األمة.. أو.. أو.. مع حرص ظاهر عىل أن ال يتوهم أحد خالف ذلك..

آية التطهري ال تعصم عن ارتكاب املعايص، حتى الرسقة  إن الثاين:

والزنا، ورشب اخلمر، فيستحق فاعلها العقاب يف الدنيا، لكنها ال أثر هلا يف 



 

صىل »اآلخرة بل تكون مفغورة كذنوب أهل بدر.. حيث نسبوا إىل النبي 

 قوله للبدريني: إفعلوا ما شئتم فقد غفرت لكم. « اهلل عليه وآله

املقابل، يدعي العصمة احلقيقية ألصغر ويل من أولياء ولكنه يف 

 الصوفية، ويدعيها لعمر بن اخلطاب..

 بل هو يثبت ملناوئي أهل البيت أعظم مراتب الكرامة والطهارة..

والنصوص التي نوردها يف هذا الفصل توضح هذه احلقيقة. نحاول 

 أن نذكرها من دون تعليق، فنقول:

 معايص املعصوم مغفورة:

اعلم: أن من عباد اهلل من يطلعهم اهلل عىل ما قدر عليهم من »قال:  ـ 2

املعايص، فيسارعون إليها من شدة حيائهم من اهلل، ليسارعوا بالتوبة، 

وتبقى خلف ظهورهم، ويسرتحيون من ظلمة شهودها. فإذا تابوا رأوها 

  قد ما تكون.. عادت حسنة، عىل

فإن وقوع ذلك من مثل هؤالء، ومثل هذا ال يقدح يف منزلته عند اهلل. 

                                                                مل يكن انتهاكا  للحرمة اإلهلية، ولكن بنفوذ القضاء والقدر فيهم. وهو 

ر  ﴿قوله:  خ 
ا ت أ  م  ن ذ نب ك  و 

م  م  ا ت ق د  ر  ل ك  اّلل  م 
ي غ ف 
     ل 

                    
                           

      
.. فسبقت املغفرة (2)﴾  

 وقوع الذنب..

رت  ع ن                                                      فهذه اآلية قد يكون هلا يف حق املعصوم وجه: وهو أن ي س 

                                      

 من سورة الفتح. 2 اآلية (1)



 

                                                             الذنوب، فتطلبه الذنوب فال تصل إليه، فال يقع منه ذنب أصال ، فإنه 

 مستور عنه..

                                                              أو ي سرت عن العقوبة فال تلحقه، فإن العقوبة ناظرة إىل حمال الذنوب، 

 واملؤاخذة عليه. فيسرت اهلل من شاء من عباده، بمغفرته عن إيقاع العقوبة له، 

 واألول أتم. 

                                       ع الذنب، فعال  كان أو تركا ، فال تقع منه فتقدمت املغفرة من قبل وقو

 إال حسنة، يشهدها وحسنها.

ومن عباد اهلل من مل يأت يف نفس األمر إال ما أبيح له أن ياتيه، بالنظر 

إىل هذا الشخص عىل اخلصوص.. وهذا هو األقرب يف أهل اهلل. فإنه قد 

فقد  إفعل ما شئت،»يف الرشع أن اهلل يقول للعبد، حلالة خاصة:  ثبت

                                                       فهذا هو املباح، ومن أيت مباحا  مل يؤاخذه اهلل به، وإن كان يف  «غفرت لك

العموم يف الظاهر معصية، فام هو عند الرشع يف حق هذا الشخص، 

 معصية.

« عليه السالم»ومن هذا القبيل هي معايص أهل البيت عند اهلل، قال 

فقال: افعلوا ما وما يدريكم! لعل اهلل قد اطلع عىل أهل بدر »يف أهل بدر: 

 «.. شئتم، فقد غفرت لكم

                                 أن عبدا  أذنب فيقول: رب اغفر يل. » ويف احلديث الثابت:

                                                   أذنب عبدي ذنبا ، فعلم أن له ربا  يغفر الذنب، ويأخذ  فيقول اهلل:

 بالذنب. 

 ثم عاد فأذنب. 



 

 «.يف الرابعة، أو يف الثالثة: إفعل ما شئت فقد غفرت لك إىل أن قال:

يع ما كان قد حجره عليه، حتى ال يفعل إال ما أبيح له فأباح له مج

فعله، فال جيري له عند اهلل لسان ذنب، وإن كنا جلهلنا بمن هذه صفته وهذا 

 حكمه عند اهلل أن نعرفه، فال يقدح ذلك يف منزلته عند اهلل..

فمن هذه حالته ما فعل إال ما أبيح له فعله أو تركه.. فإن احلكم يرتتب 

 وال. بجميع األح

فحال أهل الكشف، عىل اختالف أحواهلم، ما هو حال من سرت عنه 

 حاله. 

ما  «املضطر»فمن سوى بينهام فقد تعدى فيام حكم به.. أال ترى 

ما أحلت له  «املضطر»حرمت امليتة عليه قط، متى وجد اإلضطرار. وغري 

ن، هذا ظاهر الرشع، فأحكام الرشائع مرتبة عىل األحوال، ونحامليتة قط؟ 

 (2)«                                                     فيام جهلنا حاله، أن نحسن الظن به ما وجدنا لذلك سبيال ..

 :؟!يتالب من هم آل

واعلم أن آل الرجل يف لغة العرب هم خاصته األقربون »وقال:  ـ 0

 .(0)«ونإليه. وخاصة األنبياء، وآهلم، هم الصاحلون، العلامء باهلل، واملؤمن

 والرسل )هم( الذين ومعلوم: أن آل إبراهيم، من النبيني»وقال:  ـ 3

كانوا بعده، مثل إسحاق، ويعقوب، ويوسف، ومن انتسل منهم، من 
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 األنبياء والرسل بالرشائع الظاهرة، الدالة عىل أن هلم النبوة عند اهلل. 

أراد رسول اهلل صىل اهلل عليه ]وآله[ وسلم أن يلحق أمته، وهم آله 

، وإن مل يرشعوا.. ولكن العلامء الصاحلون، ومنهم بمرتبة النبوة عند اهلل

 «.                             أبقى هلم من رشعه رضبا  من الترشيع

فقطعنا أن يف هذه األمة من حلقت درجته درجة األنبياء ».. إىل أن قال:

 «.يف النبوة عند اهلل، ال يف الترشيع..

فأكرم اهلل رسوله صىل اهلل عليه ]وآله[ وسلم بأن جعل » إىل أن قال:

 ام جعل األنبياء شهداء عىل أممهم. آله شهداء عىل أمم األنبياء، ك

ثم إنه خص هذه األمة ـ أعني علامءها ـ بأن رشع هلم االجتهاد يف 

األحكام، وقرر حكم ما أداه إليه اجتهادهم، وتعبدهم به، وتعبد من 

 م.قلدهم به، كام كان حكم الرشايع لألنبياء ومقلدهي

 ومل يكن مثل هذا ألمة نبي، ما مل يكن نبي بوحي منزل.

فجعل اهلل وحي علامء هذه األمة يف اجتهادهم، كام قال لنبيه صىل اهلل 

اك  اّلل  ﴿عليه ]وآله[ وسلم:  ام  أ ر 
م  ب ني   الن اس  ب  ك  ت ح 

               ل 
                         

.. فاملجتهد ما حكم (2)﴾  

 إال بام أراه اهلل يف اجتهاده.. 

 فهذه نفحات من نفحات الترشيع، ما هو عني الترشيع..

ليه ]وآله[ وسلم، وهم املؤمنون من أمته مرتبة فآلل حممد صىل اهلل ع

النبوة عند اهلل، تظهر يف اآلخرة، وما هلا حكم يف الدنيا إال هذا القدر من 

                                      

 من سورة النساء. 104 اآلية (1)



 

االجتهاد املرشوع هلم، فلم جيتهدوا يف الدين واألحكام إال بأمر مرشوع من 

 عند اهلل..

فإن اتفق أن يكون أحد من أهل البيت هبذه املثابة، من العلم 

الجتهاد، وهلم هذه املرتبة ـ كاحلسن، واحلسني، وجعفر، وغريهم ـ فقد وا

 مجعوا بني األهل واآلل..

فال تتخيل أن آل حممد صىل اهلل عليه ]وآله[ وسلم، هم أهل بيته 

ن  ﴿خاصة، ليس هذا عند العرب، وقد قال تعاىل:  و  ع  ر 
ل وا آل  ف           أ د خ 
يريد  (2)﴾                 

 .(0)«..خاصته

 :إرتكاهبم للكبائرعصمتهم.. ال تنايف 

 ، وتطهريهم باآلية، يقول: «عليهم السالم»وحول عصمة أهل البيت 

كلهم، ومن هو « عليهم السالم»فدخل الرشفاء، أوالد فاطمة » ـ 4

، مثل سلامن الفاريس إىل يوم القيامة يف «عليهم السالم»من أهل البيت 

، وعناية هبم،                                                   كم هذه اآلية من الغفران، فهم املطهرون اختصاصا  من اهللح

 لرشف حممد صىل اهلل عليه ]وآله[ وسلم، وعناية اهلل به.

إال يف الدار « عليهم السالم»وال يظهر حكم هذا الرشف ألهل البيت 

                                                                   اآلخرة، فإهنم حيرشون مغفورا  هلم، وأما يف الدنيا، فمن أتى منهم حدا  أقيم 

أقيم عليه احلد  عليه، كالتائب إذا بلغ أمره، وقد زنى، أو رسق، أو رشب،

                                      

 من سورة غافر. 23 اآلية (1)
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 مع حتقق املغفرة، كام عزروا أمثاله، وال جيوز ذمه.

عليهم »وينبغي لكل مسلم مؤمن باهلل وبام أنزله أن يصدق اهلل تعاىل 

ك م  ﴿يف قوله: « السالم ر  ي ط ه   و 
ل  ال ب ي ت  س  أ ه  ج  م  الر  نك  ب  ع 

ه  ي ذ 
                ل 

                                    
      
  

ا ي 
   ت ط ه 
أن «: عليهم السالم»البيت .. فيعتقد يف مجيع ما يصدر من أهل (2)﴾      

 .(0)اهلل قد عفا عنهم فيه، فال ينبغي ملسلم أن يلحق املذمة هبم الخ..

 خالصة ملا تقدم:

 وقد ظهر من النصوص املتقدمة أمور كثرية، نكتفي منها بذكر ما ييل:

إنه يقول: إن املراد بأهل البيت هم مجيع أبناء فاطمة إىل يوم       أوال :

                                         فيهم جعفرا  وسلامن الفاريس، مع أهنام ليسا من  القيامة، ثم هو يدخل

 املراد بآل البيت هم أبنائها، ثم هو يفرق بني كلمتي أهل وآل.. ويقول: إن

 كلها، تارة.. « صىل اهلل عليه وآله»املؤمنون من أمته 

 وأهنم العلامء واملخلصون..

 .(3)                                               وأن أهل بيته من كان موصوفا  بصفته، تارة ثالثة..

ه يدعي: أن عصمة أهل البيت ال متنع من صدور الكذب، إن        ثانيا :

والرسقة، والزنا، ورشب اخلمر، وغري ذلك من الكبائر منهم.. ويقرر أنه ال 
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بد يف هذه الصورة من إقامة احلدود عليهم، وجمازاهتم يف الدنيا.. ولكنها 

                                تكون ذنوبا  مغفورة هلم يف اآلخرة..

فإنه يقول بعصمة األولياء الذين  إنه كام يقول بعصمة األئمة،        ثالثا :

                                                    يعتربهم أنبياء أيضا ، وقد أشار إىل أهنم هم آل النبي.. 

ولكنه يطلق الكالم يف حق عمر بن اخلطاب، فيقول بعصمته، وال 

                                                               يورد احتامالت ارتكابه ألي ذنب، كبريا  كان أم صغريا .. مع أنه قد كان 

يف مرضه الذي تويف « صىل اهلل عليه وآله»لعمر موقف معروف من النبي 

 . (2)فيه، حيث قال عنه: إنه هيجر، أو غلبه الوجع..

                                      

، وصحيح البخاري 21، ورس العاملني ص32، وتذكرة اخلواص ص649اإليضاح ص (1)

، والبداية والنهاية 114ص 2وج 22و  21ص 1، وج166و  4ص 2وج 30ص 6ج

، 22ص 1، وامللل والنحل ج94ص 4، والبدء والتاريخ ج241و  227ص 4ج

و 192ص 6، وتاريخ األمم وامللوك ج222ص 2ج البن سعدوالطبقات الكربى 

، ورشح 432ص 1، وأنساب األرشاف ج620ص 2، والكامل يف التاريخ ج196

 4، وصحيح مسلم ج132ص 1، وتاريخ اخلميس ج41ص 3النهج للمعتزيل ج

 6وج، 663و   644و  622و  222و  32و  62ص 1، ومسند أمحد ج74ص

 .276، وهنج احلق 622ص 6والسرية احللبية ج، 623ص

، 70 و 36ص 1قسم 6، ودالئل الصدق ج172و  171ص 1وراجع: حق اليقني ج

 و 129جتهاد ص، والنص واإل646، واملراجعات ص7 و 6ص 6والرصاط املستقيم ج

 10وج 47ص 3، واملصنف للصنعاين ج672و  676ص 2، وتاريخ اإلسالم ج136

، 171 170ص 2، وج697ص 12ج القاري ، وعمدة267ص 4، وج631ص



 

عليها »                                                     وله موقف وسلوك معروف أيضا ، جتاه السيدة فاطمة الزهراء 

، واالعتداء عليها بالرضب، ثم إسقاط جنينها، وغري ذلك.. وقد «السالم

عليه »ماتت وهي مهاجرة له.. باإلضافة إىل مواقفه من اإلمام عيل 

، فإنه مل يرش إىل أي  ءء من ذلك كله وسواه. مع أنه كالنار عىل «السالم

 املنار، وكالشمس يف رابعة النهار..

 :جتاهل أهل البيت 

إنه برغم ما يدعونه من تشيع ابن عريب ألهل البيت صلوات اهلل 

  فإننا نقول:وسالمه عليهم، 

يف مؤلفاته « عليهم السالم»إن عد هذا الرجل ممن يتجاهل أهل البيت 

أوىل من عده من شيعتهم وأتباعهم، إذ ال جمال ملقايسة تعظيمه للمناوئني 

.. بام يذكره من الذي يصل إىل حد الغلو ،«عليهم السالم»ألهل البيت 

 كلامت متواضعة يف حق أهل البيت صلوات اهلل وسالمه عليهم.. 

                                      

، واإلرشاد 277ص 63، وج272 و 237 و 297ص 22ج ، والبحار73ص 24وج

 .107للمفيد ص

 و 173 و 102 و 101و  100ص 7، وفتح الباري ج72 و 71الغيبة للنعامين ص :وراجع

ة شار إليه يف الرتاتيب اإلداريأو .32ص 2قسم 2ـ والعرب وديوان املتبدأ واخلرب ج 177

 2، وهبج الصباغة ج32، وكشف املحجة ص347ص 1، وإثبات اهلداة ج221ص 2ج

 3وج 179ص 7، وقاموس الرجال ج266 و 262، والطرائف ص671 و 224ص

 .170ص 7، وراجع: كنز العامل ج263 و 264ص 1ومناقب آل أيب طالب ج 697ص



 

لبيان تكفي « الفتوحات املكية»و« فصوص احلكم»ومراجعة كتبه مثل 

 ، بالقياس إىل من عداهم..«عليهم السالم»إمهاله الظاهر لذكرهم 

بل هو قد ذكر أن أهل البيت بام فيهم عيل، واحلسن، واحلسني، و.. 

قد يرتكبون الزنا، والرسقة، ورشب اخلمر، و.. و.. ومل « عليهم السالم»

 يذكر أن ذلك ممكن يف حق غريهم من اخللفاء..

 ملجرد رفع العتب:

أن اإلمهال التام لذكر عيل واحلسن واحلسني والزهراء  :يوبدُّي

، غري مستساغ عند مجيع املسلمني، فإهنم عىل رأس من «عليهم السالم»

يرى مجيع املسلمني أن اهلل قد أوجب مودهتم، وحمبتهم.. فقد كان ال بد له 

ولغريه من ذكر هؤالء يف املواقع املقتضية لذلك، للخروج من حالة 

  أمر ألزم به القرآن، ورصحت به األحاديث املتواترة.. اإلحراج يف

                                                          ولكن ابن عريب مل هيتم كثريا  هلذا األمر، فأمهل ذكرهم.. إىل حد أنك 

ال تكاد تشعر بوجودهم، وال بأي دور، أو مقام هلم صلوات اهلل عليهم 

فراجع موسوعته األهم، فتوحاته املكية، وفصوص احلكم، ورسائله، 

                                                  ك جتد إغراقا ، بل واستغراقا  يف الثناء والتعظيم، ملن وغريها، رغم أن

مات عداهم، وعاداهم.. وهو يبادر إىل تسطري الفضائل والكرامات واملقا

 ملن خاصمهم وناواهم، بمناسبة وبدوهنا..

أما ذكر باقي األئمة، مثل اإلمام العسكري، واهلادي، واجلواد، 

يهم، فذلك ـ لو حصل ـ والرضا، والكاظم، و.. صلوات اهلل وسالمه عل

 فسيكون نادرة الدهر، وغريبة العمر..



 

 :يف سياق اإلنتقاص ألهل البيت 

ل آية التطهري من فضيلة                                                           وبعد أن عرفنا كيف أن ابن عريب قد حو 

، إىل سبب ذم، ووسيلة انتقاص، فإننا «عليهم السالم»كربى ألهل البيت 

نه «. ليهم السالمع»نذكر ها هنا طائفة من كالمه الذي يرتبط هبم            وقد ضم 

بعض ما يمكن أن يدخل يف دائرة االنتقاص هلم، والسعي لتصغري شأهنم، 

تؤكد حقيقة أن هذا الرجل أبعد ما لكي يضاف إىل سائر النصوص التي 

أو                                                              يكون عن التشيع، وعن رموزه، وأعالمه، فضال  عن أن يلتزم بعقائده، 

 برشائعه وأحكامه.. 

 فنقول:

 :سيدة الزهراء إنتقاص مبطن لل

وهلذا قال رسول اهلل صىل اهلل عليه ]وآله[ وسلم: »قال ابن عريب:  ـ 6

 .(2)«..كمل من الرجال كثريون، ومل يكمل من النساء إال مريم وآسية

                                                   كام قال يف الكامل، فذكر أنه يكون أيضا  يف النساء، وعني  »وقال:  ـ 7

 .(0)«منهن مريم بنت عمران، وآسية امرأة فرعون..

، بالكامل ملريم «صىل اهلل عليه وآله»وقد شهد رسول اهلل »وقال:  ـ  8

 .(3)«وآسية..

                                      

 .239ص 12الفتوحات املكية )حتقيق إبراهيم مدكور وعثامن حييى( ج (1)

 .476ص 16الفتوحات املكية )حتقيق إبراهيم مدكور وعثامن حييى( ج (2)

 .629ص 10الفتوحات املكية )حتقيق إبراهيم مدكور وعثامن حييى( ج (6)



 

                                                              فلو كان ابن عريب شيعيا    مل يعتمد هنا عىل رواية البخاري، ومسلم، 

والرتمذي، وابن ماجة، التي أريد منها االنتقاص من سيدة نساء العاملني 

حمصور بالسيدة مريم، بصورة مبطنة.. ثم يقرر عىل أساسها أن الكامل 

وبآسية بنت مزاحم، وال يشري بيشء، ال إىل السيدة خدجية، وال إىل السيدة 

 «.عليهام السالم»فاطمة الزهراء 

تؤكد عىل حقيقة أن أفضل « عليهم السالم»مع أن روايات أهل البيت 

نساء أهل اجلنة أربع، هن: مريم، وآسية، وخدجية، وفاطمة.. وتؤكد 

رة عىل أن فاطمة سيدة نساء العاملني، من األولني النصوص املتوات

 واآلخرين. أما مريم فهي سيدة نساء عاملها فقط..

 :عيل حيرش عىل فاطمة 

قدم عيل من اليمن ببدن النبي صىل اهلل عليه ]وآله[ »ويقول:  ـ 9

، ولبست ثيابا  صبيغا ، واكتحلت. فأنكر ذلك                                                                   وسلم، فوجد فاطمة ممن حل 

 إين أمرت هبذا. عليها، فقالت:

فكان عيل يقول بالعراق: فذهبت إىل رسول اهلل صىل اهلل عليه  قال:

شا  عىل فاطمة للذي صنعت، مستفتيا  رسول اهلل صىل اهلل                                                                ]وآله[ وسلم حمر 

 عليه ]وآله[ وسلم فيام ذكرت عنه: فأخربته أين أنكرت ذلك عليها..

.. الخ.. فقال: ق ت  د  ، ص  ق ت  د   .(2)«                          ص 

                                      

 .216ص 10راجع: الفتوحات املكية )حتقيق إبراهيم مدكور وعثامن حييى( ج (1)



 

 لني عند ابن عريب:حديث الثق

ثم هو يروي حديث الثقلني بطريقة يتجاهل فيها أهل البيت  ـ 22

بالكلية، فهو يقول: إنه صىل اهلل عليه ]وآله[ وسلم خطب « عليهم السالم»

 الناس بنمرة يف عرفة، فكان مما قال: 

وقد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده، إن اعتصمتم به: كتاب اهلل. »..

 .(2)«..ي، فام أنتم قائلون؟ قالوا: نشهد أنك قد بلغت الخوأنتم تسألون عن

 يف حديث الثقلني يا ترى؟!..« عليهم السالم»فأين هم أهل البيت 

 :اإلمام من غري أهل البيت 

 وحني يتكلم عن اإلمامة واإلمام، يقرر أمرين:

مل ينص عىل اخلليفة من « صىل اهلل عليه وآله»أن النبي  أحدمها: ـ 22

 .(0)بعده

وال تنفع احتامالت إرادته اإلمامة الصوفية، بعد تضافر القرائن يف 

خمتلف كتبه عىل تسننه، وعىل شدته يف ذلك، وعىل سعيه إلسقاط مقام أهل 

 ، ونقض فضائلهم..«عليهم السالم»البيت 

إنه يرصح بأن املطلوب يف اإلمام واحلاكم هو اختيار من له  والثاين:

 ف يقع يف حتديد الشخص، ال يف أوصافه. أوصاف خاصة، وان اإلختال

                                      

 .214ص 10( جراجع: الفتوحات املكية )حتقيق إبراهيم مدكور وعثامن حييى (1)

 .136راجع: فصوص احلكم ص (2)



 

ولذلك يقع االختالف يف اإلمام املعني، ال يف »..فهو يقول:  ـ 20

                                                             الوصف املتبني، فقل  خليفة جتمع القلوب عليه، والسيام إن اختل ما بني 

 «.يديه، فقد صحت املبايعة للخليفة، وفاز بالرتبة الرشيفة

     إ ن  ﴿ألعىل، واملتبع األول، قال: وملا كان احلق تعاىل اإلمام ا» وقال:

ُّي م  
ق  أ ي د  ن ام  ي ب اي ع ون  اّلل  ي د  اّلل  ف و 

ين  ي ب اي ع ون ك  إ 
     ال ذ 

                                            
                     

.. وال ينال هذا املقام (2)﴾     

م، بعد النبي املصطفى األعظم، إال ختم األولياء األطول األكرم،  س                                                                األ ج 

العلوي. فهو راجع إىل يف النسب وإن مل يكن من بيت النبي، فقد شاركه 

 .(0)«بيته األعىل، ال إىل بيته األدنى..

، يشري إىل أن اإلمام ال جيب أن «وإن مل يكن من بيت النبي» وقوله:

« عليهم السالم»، ومن أهل بيته «صىل اهلل عليه وآله»                      يكون منتسبا  إىل النبي 

السنة أنه الذي يعتقد أهل « عليه السالم»مبارشة، باستثناء اإلمام املهدي 

 «..عليها السالم»من ذرية فاطمة 

وال ينال هذا املقام »فرتاه يمهد لتصحيح خالفة أيب بكر بقوله: 

 «.األجسم بعد النبي..

 «.ولكن مل يكن من بيت النبي.. الخ..»إىل أن قال: 

 .(3)وهو سيرصح بذلك يف نفس الكتاب بعد صفحات يسرية..

                                      

 من سورة الفتح. 10 اآلية (1)

 .29جمموعة رسائل ابن عريب )املجموعة الثالثة( ص (2)

 .44جمموعة رسائل ابن عريب )املجموعة الثالثة( ص (6)



 

 مل يسأل اهلل معرفة إمام زمانه:

إين مل أسأل اهلل أن يعرفني إمام زماين، ولو »وقال يف الفتوحات:  ـ 23

 «.                  كنت سألته لعرفني  

 قال إسامعيل اخلواجوئي والفيض الكاشاين: 

فاعتربوا يا أويل األبصار، فإنه ملا استغنى عن هذه املعرفة، مع سامعه »

حديث: من مات ومل يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية، املشهور بني 

 .(2)«لامء كافة، كيف خذله اهلل، وتركه نفسه، فاستهوته الشياطنيعال

 :اجلرأة عىل اإلمام عيل 

رأيت يف املعراج درجة عيل أسفل من درجة أيب بكر، »ويقول:  ـ 24

 وعمر، وعثامن. ورأيت أبا بكر يف العرش. 

عي يف الدنيا: أنك أفضل من                                                        فلام رجعت قلت لعيل: كيف كنت تد 

 .(0) ؟!«ت أنك أسفل درجة منهمهؤالء، وقد رأي

 مراعاة احلكام يف قضية اإلمام املهدي؟!:

« عنقا مغرب، يف ختم األولياء، وشمس املغرب» وقد تكلم يف كتابه:

 عن اإلمام املهدي عجل اهلل تعاىل فرجه الرشيف.. 

                                      

وروضات  140للفيض الكاشاين ص« مطبوع مع مخسة كتب»راجع: بشارة الشيعة  (1)

 .194ص 2اجلنات ج

                 نقال  عن ابن عريب. 679و  677ص 16منهاج الرباعة ج (2)



 

ولكنه رغم أنه مل خيرج فيه عام يعتقده أهل السنة يف هذا األمر. فقد 

أنه قد تردد يف كتابة بعض موارده، مما كان يوضحه »به: ادعى يف أول كتا

 تارة، وخيفيه أخرى، ثم عاد وصمم عىل البوح بتلك األرسار!! فهو يقول:

ح يب يف ».. ـ 21                                                لكني خفت من نزعة العدو والشيطان، أن ي رص  

حرضة السلطان، فيقول عيل ما ال أنويه، وأحصل من أجله يف بيت 

، صيانة هلذا اجلسامن، ثم رأيت ما لعززان )كذا(االتشويه، فسرتت الشة ب

أودع احلق من هذه األرسار لديه، وتوكلت يف إبرازه عليه، فجعلت هذا 

 .(2)«الكتاب ملعرفة هذين املقامني الخ..

 ونقول:

إننا بعد املراجعة وجدنا أنه مل يذكر يف هذا الكتاب ما يستحق أن يقال 

 افق مع اعتقادات أهل السنة وحسب.ا يتوعنه: إنه من األرسار، بل ذكر فيه م

                                                           فإذا كانت األرسار التي خيفيها خوفا  من السلطان، هي هذه.. فذلك 

يدل عىل أنه إنام كان خيشى من أن يفهم احلكام من حديثه حول اإلمام 

املهدي: أنه يرى عدم رشعية حكوماهتم.. وأن أولئك احلكام من أهل 

إىل احلديث القائل: عن اإلمام املهدي  الظلم واجلور، ال سيام وأنه يستند

 .. (0)                                                 أنه يمأل األرض قسطا  وعدال ، بعدما ملئت ظلام  وجورا  « عليه السالم»

ـ حسب ترصحيه ـ التعريض بأي  ءء من هذا القبيل.  مع أنه مل يكن يقصد 

                                      

 .9جمموعة رسائل ابن عريب )املجموعة الثالثة( ص (1)

 .627ص 6الفتوحات املكية )ط دار الكتب العلمية الكربى بمرص( ج (2)



 

أن خوفه من السلطان ليس من أجل اهتامه بالتشيع أو  وهذا معناه:

ه يف ذلك الكتاب، ويف مجيع كتبه هو جوهر عقيدة نحوه.. إذ إن ما باح ب

أهل السنة، وحمض تقرير ملذاهبهم الفقهية، وجلميع توجهاهتم اإلعتقادية، 

 ءء فإنام خيالفهم بام يدخل يف دائرة والثقافية وغريها، فإذا خالفهم يف 

 الفكر الصويف، ال يف دائرة التشيع..



 



 

 

 

 الثالث الفصل

 

 ما يذم به الشيعة



 



 

 

 

 

 بداية:

إن ابن عريب قد خص الشيعة بأوصاف، وأحتفهم بأوسمة مميزة، تعرب 

عن شعوره نحوهم، وعن القيمة التي هلم لديه، ونذكر يف هذا الفصل 

 النصوص التالية من دون أي تعليق..

 :«كلب»بصورة  «الرافيض»

وقد اجتمعنا برجل »قال عن اجلامعة الذين يسميهم بالرجبيني:  ـ 2

ر رجب، وهو حمبوس يف بيته، قد حبسته هذه احلالة، وهو بائع منهم يف شه

للجزر واخلرض العامة، غري أين سألته عن حالته، فأخربين بكيفيتها عىل ما 

 رب بعجائب..كان علمي منها، وكان خي

 هل يبقى لك عالمة يف  ءء؟! فسألته:

نعم، يل عالمة من اهلل يف الرافضة خاصة، أراهم يف صورة  قال:

                       ب، ال يسترتون عني أبدا .الكال

وقد رجع منهم عىل يده مجاعة مستورون، ال يعرفهم أهل السنة، إال 

أهنم منهم عدول. فدخلوا عليه، فأعرض عنهم، وأخربهم بأمرهم، 

فرجعوا وتابوا، وشهدوا عىل أنفسهم بام أخرب عنهم، مما ليس عند أحد من 



 

 .(2)«غريهم خربه

 :«خنزير»بصورة  «الرافيض»

                                 قال وهو يتحدث عن الرجبيني أيضا : و ـ 0

                                                            لقيت واحدا  منهم بدنيسري. من دياربكر، ما رأيت منهم غريه، وكنت »

باألشواق إىل رؤيتهم، ومنهم من يبقى عليه يف سائر السنة أمر ما، مما كان 

 يكاشف به يف حاله يف ردب، ومنهم من ال يبقى عليه  ءء من ذلك.

                                  ( قد أ ب ق ي عليه كشف الروافض، من وكان هذا الذي رأيته )يف دنيسري

ن ة. فكان يراهم خنازير.                                                أهل الشيعة، سائر الس 

                                                         فيأيت الرجل املستور، الذي ال ي عرف منه هذا املذهب قط ـ وهو يف 

                                                                       نفسه مؤمن به، يدين به ربه ـ فإذا مر  عليه يراه يف صورة خنزير، فيستدعيه، 

 . «تب إىل اّلل! فإنك شيعي رافيض»ويقول له: 

                            فيبقى اآلخر متعجبا  من ذلك. 

 «تبت!»                                                       فإن تاب، وصدق يف توبته، رآه إنسانا ، وإن قال له بلسانه: 

كذبت يف قولك: »                                                وهو يضمر مذهبه ـ ال يزال يراه خنزيرا . فيقول له: 

 .«تبت

 .. «صدقت»وإذا صدق، يقول له: 

                                      

 1هـ مطبعة السعادة بمرص( ج 1622حمارضة األبرار، ومسامرة األخيار )ط سنة  (1)

 .223و  224ص



 

فيعرف ذلك الرجل صدقه يف كشفه. فريجع عن مذهبه ذلك 

 .(2)الرافيض..

وقد جرى هلذا مثل هذا مع رجلني عاقلني، من أهل العدالة من  ـ 3

الشافعية، ما عرف منهام قط التشيع، ومل يكونا من بيت التشيع. غري أهنام 

وكانا متمكنني من عقوهلام، فلم يظهرا ذلك، وأرصا أدامها إليه نظرمها. 

ويتغالون يف  عليه بينهام وبني اهلل، فكانا يعتقدان السوء يف أيب بكر وعمر،

 عيل. 

فلام مرا به، ودخال عليه، أمر بإخراجهام من عنده. فإن اهلل كشف له 

عن بواطنهام يف صورة خنازير، وهي العالمة التي جعل اهلل له يف أهل هذا 

 املذهب. 

                                                       وكانا قد علام من نفوسهام أن أحدا  من أهل األرض ما اطلع عىل 

 حاهلام. 

نة. فقاال له يف ذلك. فقال: وكانا شاهدين عدلني، مشهورين                                 بالس 

 «. أراكام خنزيرين، وهي عالمة بيني وبني اهلل فيمن كان مذهبه هذا»

 فأضمرا التوبة يف نفوسهام، فقال هلام: 

« إنكام الساعة قد رجعتام عن ذلك املذهب، فإين أراكام إنسانني»

 .(0)فتعجبا من ذلك، وتابا إىل اهلل..

                                      

 .277ص 11حات املكية )حتقيق عثامن حييى وإبراهيم مدكور( جالفتو (1)

 .277و  277ص 11راجع: الفتوحات املكية )حتقيق إبراهيم مدكور وعثامن حييى( ج (2)



 

 وباملناسبة نقول: 

أن بعض العلامء سئل عن قول ابن عريب حول رؤية الرافضة        ذ ك ر:

 بصورة خنازير، فأجاب: 

إن هذا جار عىل قاعدة املؤمن مرآة أخيه، فإن املرآة تعكس حال من يمر 

                                                                                  أمامها، فريى املار نفسه فيها، سواء أكان كلبا ، أو خنزيرا ، أو إنسانا ، أو غري ذلك.. 

                               يف املرآة، ومل ير الرافيض أصال !!..أن الشيخ قد رأى نفسه  لظاهر:وا

 خداع الشيطان للشيعة:

قال احلر العاميل عن ابن عريب: إنه يدعي يف الفتوحات: أن  ـ 4

                                                               الشيطان قد خدع الشيعة، خصوصا  اإلمامية، بحب أهل البيت ليتجاوزوا 

احلد فيه، فأبغضوا بعض الصحابة، وسبوهم، وتومهوا أن أهل البيت 

 .(2)«يرضون هبذا..

 .(0)«ذكر الشيعة يف مجلة من ضل عن الطريق، وأضل.. ـ 1

 ولعل احلر العاميل ناظر يف هذين املوردين إىل عبارته التالية:

 اإلمامية أهل بدع:

وعىل هذا جرى أهل البدع، واألهواء، فإن الشياطني ألقت »ويقول:  ـ 6

عدم                                                           إليهم أصال  صحيحا  ال يشكون فيه، ثم طرأت عليهم التلبيسات من 

                                      

 .171و  139اإلثنا عرشية ص (1)

 .171و  139اإلثنا عرشية ص (2)



 

الفهم، حتى ضلوا، فينسب ذلك إىل الشيطان بحكم األصل، ولو علموا: أن 

 الشيطان يف تلك املسائل تلميذ له )أي لصاحب البدعة واهلوى( يتعلم منه.

وأكثر ما ظهر ذلك يف الشيعة، وال سيام يف اإلمامية منهم، فدخلت 

 ورأوا                                                       عليهم شياطني اجلن أوال  بحب أهل البيت، واستفراغ احلب فيهم،

أن ذلك من أسنى القربات إىل اهلل، وكذلك هو لو وقفوا وال يزيدون عليه. 

 إال أهنم تعدوا من حب أهل البيت إىل طريقني:

منهم من تعدى إىل بغض الصحابة وسبهم، حيث مل يقدموهم، وختيلوا 

 أن أهل البيت أوىل هبذه املناصب الدنيوية، فكان منهم ما قد عرف واستفاض.

صىل اهلل عليه »ادت إىل سب الصحابة القدح يف رسول اهلل وطائفة ز

، ويف اهلل جل جالله، حيث مل ينصوا عىل «عليه السالم»، ويف جربئيل «وآله

 حتى أنشد بعضهم: رتبتهم وتقديمهم يف اخلالفة للناس،

                            ما كان من بعث األمني أمينا ..

 وهذا كله واقع من أصل صحيح ـ وهو حب أهل البيت ـ أنتج يف

                             نظرهم فاسدا ، فضلوا وأضلوا..

فانظر ما أدى إليه الغلو يف الدين، أخرجهم عن احلد، فانعكس أمرهم 

ال  ﴿ إىل الضد، قال تعاىل: ق  و  ي   احل   م  غ  ك 
ت اب  ال  ت غ ل وا  يف  د ين 

ل  ال ك                         ق ل  ي ا أ ه 
                           

                     

ل و أ ض  ن ق ب ل  و 
ل وا  م  م  ق د  ض  اء ق و  و                    ت ت ب ع وا  أ ه 
اء                                             و  ن س  ل وا  ع  ض  ا و  ي 

                         ا  ك ث 
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 من سورة املائدة. 77 اآلية (1)

 .271و  270ص 2كور وعثامن حييى( جالفتوحات املكية )حتقيق إبراهيم مد (2)



 

 



 

 

 الفصل الرابع

 

 هكذا يدافعون عن ابن عريب



 



 

 

 

 

 توطئة ومتهيد:

بالنصوص الكثرية إن من يراجع كتب ابن عريب جيدها حافلة  قلنا:

إىل حد أنه  الدالة عىل تسننه العميق، وتشدده يف هذا التسنن،كثرة هائلة، و

ات إىل حسنات، بل هو جيعلها من أعظم الفضائل التي تنال هبا ئيحيول الس

 .، وأرقى املقامات، وأسامها، وأكرمها، وأسناهاوأعالها املراتب      أجل  

                                                            ولعلنا نذكر بعضا  من ذلك يف فصل مستقل، ولكننا نشري قبل ذلك إىل 

 :املطالب التاليةما دافعوا به عنه، وذلك يف 

 الدس يف كتاب الفتوحات:

 ما نصه: «خمترص الفتوحات»ذكر الشعراين يف  الطهراين: قال

يف مواضع كثرية  «الفتوحات»ختصار لكتاب وقد توقفت حال اإل

فحذفتها من هذا  ،مل يظهر يل موافقتها ملا عليه أهل السنة واجلامعة ،منه

كام وقع للبيضاوي مع  ،فتبعت ما يف الكتاب ،املخترص، وربام سهوت

 .(2)الزخمرشي

                                      

، و )طبعة دار إحياء الرتاث 6)طبعة أوىل( ص« اليواقيت واجلواهر»يقول الشعراين يف مقدمة  (1)

ثم اعلم يا »هـ بريوتـ  لبنان(: 1226، و )مؤسسة التاريخ العريب سنة 13العريب( ص



 

أزل كذلك، أظن أن املواضع التي حذفت ثابتة عن الشيخ حميي ثم مل 

الدين، وقد حذفتها لعدم موافقتها مع العامة، حتى قدم علينا األخ العامل 

الرشيف شمس الدين السيد حممد بن السيد أيب الطيب املدين، املتويف سنة 

، فذاكرته يف ذلك، فأخرج إيل نسخة من الفتوحات، التي قابلها عىل 944

                                                                       النسخة التي عليها خط الشيخ حميي الدين نفسه بقونية، فلم أر فيها شيئا  مما 

 توقفت فيه وحذفته.. 

فعلمت أن النسخ التي يف مرص اآلن كلها كتبت من النسخة التي دسوا 

عىل الشيخ فيها ما خيالف عقائد أهل السنة واجلامعة، كام وقع له ذلك يف 

                                      

رأيت يف عباراهتم  أخي: أنني طالعت من كالم أهل الكشف ما ال حيىص من الرسائل، وما

أوسع من عبارة الشيخ الكامل املحقق، مريب العارفني، حميي الدين العريب رمحه اهلل، فلذلك 

 . شيدت هذا الكتاب بكالمه من الفتوحات وغريها، دون كالم غريه من الصوفية

حلق، مواضع مل أفهمها، فذكرهتا لينظر فيها علامء اإلسالم، وحيقوا ا« الفتوحات»لكني رأيت يف 

 ويبطلوا الباطل إن وجدوه. 

فال تظن يا أخي أين ذكرهتا لكوين أعتقد بصحتها وأرضاها يف عقيديت، كام يقع فيه املتهورون يف 

 أعراض الناس، فيقولون: لوال أنه ارتىض ذلك الكالم، واعتقد بصحته ما ذكره يف مؤلفه. 

خالفهم من بعض أهل الكشف معاذ اهلل أن أخالف مجهور املتكلمني، وأعتقد صحة كالم من 

                                                                        الغري املعصوم. فإن يف احلديث: يد اهلل مع اجلامعة. ولذلك أقول غالبا  عقب كالم أهل 

 «.انتهى»ليشخص كالمه، فال يمتزج مع بياين وعقيديت. « انتهى»الكشف: 

وقوله: ليشخص كالمه الخ.. غري موجود يف طبعة بريوت. وقد الحظنا بعض الترصفات 

 .            األخرى أيضا  



 

 .(2)وغريه.. «الفصوص»كتاب 

أن  :«الفتوحات»أنه قد ذكر يف هذه الطبعة من   هذا الكالم:يشهد عىل

  «..عليهام السالم»إمام العرص هو من ولد احلسن بن عيل بن أيب طالب 

 «كلامت مكنونة»كتابه يف أن املحقق الفيض قد أورد                مضافا  إىل ذلك:

نه ذكر نبينا أ                  نقال  عن الفتوحات:  ،«عليه السالم»يف شأن أمري املؤمنني 

وأنه أول ظاهر يف الوجود، قال: وأقرب الناس إليه  ،«صىل اهلل عليه وآله»

 . (0)ورس األنبياء أمجعني ،إمام العامل ،عيل بن أيب طالب

 بينام ال يوجد هذا املطلب يف النسخة احلالية من الفتوحات.

 هبذه العبارة: «اليواقيت»بيد أن الشعراين قد ذكرها يف 

ك وتعاىل ملا أراد بدء ظهور العامل عىل حد ما ن اهلل تبارأ وإيضاح ذلك:

سبق يف علمه، انفعل العامل عن تلك اإلرادة املقدسة برضب من جتليات 

 التنزيه إىل احلقيقة الكلية.

األشكال  من وهو بمنزلة طرح البناء اجلص ليفتتح فيه ،فحدث اهلباء

 والصور ما شاء. وهذا أول موجود يف العامل.

والعامل كله فيه بالقوة، فقبل منه  ،بنوره إىل ذلك اهلباء ثم إنه تعاىل جتىل

كقبول زوايا البيت نور  ،كل  ءء يف ذلك اهلباء عىل حسب قربه من النور

                                      

 .444ص 2الفتوحات املطية )حتقيق إبراهيم مدكور وعثامن حييى( ج (1)

للفيض « كلامت مكنونة»        نقال  عن  666و )الطبعة األوىل( ص 623الروح املجرد  ص (2)

 .171)الطبعة احلجرية( ص



 

 الرساج، فعىل حسب قربه من ذلك النور يشتد ضوءه وقبوله. 

ومل يكن أحد أقرب إليه من حقيقة حممد صىل اهلل عليه ]وآله[ وسلم، 

من مجيع ما يف ذلك اهلباء. فكان صىل اهلل عليه ]وآله[                 فكان أقرب قبوال  

 وأول موجود.  ،وسلم مبدأ ظهور العامل

وكان أقرب الناس إليه يف ذلك اهلباء عيل بن  قال الشيخ حميي الدين:

. (2)اجلامع ألرسار األنبياء أمجعني. انتهى.. ،أيب طالب ريض اهلل تعاىل عنه

 ..(انتهى كالم الطهراين)

 عراين: وقال الش

أخربين العارف باهلل تعاىل، الشيخ أبو طاهر املزين الشاذيل )ريض اهلل »

عنه(: أن مجيع ما يف كتب الشيخ حميي الدين، مما خيالف ظاهر الرشيعة، 

 «.. مدسوس

فلهذا تتبعت املسائل التي أشاعها احلسدة عنه، وأجبت » إىل أن قال:

 .(0)«..حيح ليس فيها ذلكعنها، ألن كتبه املروية لنا عنه بالسند الص

 :ونقول

 إن لنا مع هذا الكالم عدة وقفات، نقترص منها عىل ما ييل:

نا أنه يوضح لنا توجهات ابن عريب،                     إن قسام  كبريا  مما ذكر      أوال :

                                      

 .647و   643الروح املجرد ص (1)

ن واألخالق ، وراجع: لطائف املن13و )طبعة بريوت( ص 6اليواقيت واجلواهر ص (2)

 وكالمها للشعراين. 367ص



 

الفتوحات، بل هو مأخوذ من  كتاب               ليس مأخوذا  منوعقائده، ومذهبه، 

ائله املختلفة.. ، ومن رس«الوصايا»، ومن كتاب «فصوص احلكم»كتاب 

وهو يف حد نفسه كاف وواف يف تربئة ابن عريب من نسبة التشيع إليه، 

وإثبات أنه ملتزم بمذهب أهل السنة إىل حد التصلب والتعصب غري املربر، 

والصدق، يف التوازن إىل حد اخلروج عن دائرة األمر ينام يصل         خصوصا  ح

 ..إليهم كأي  ءء من ذل ةإعطاء املقامات ملن ال مربر لنسب

الفتوحات قد حرف، وزيد عليه، ونقص كتاب لنفرتض: أن         ثانيا :

منه، فمن الذي قال: إن يد التحريف، والزيادة أو النقيصة قد نالت 

خصوص املواضع التي تثبت تسننه، وتصلبه يف نحلته التي ينتمي إليها.. أو 

ق إىل نالت خصوص املواضع التي تثبت تشيعه.. وانتقاله عن مذهبه الساب

 املذهب اجلديد.. هذا

ذلك يتوقف عىل اكتشاف وحتديد هوية ومذهب، إثبات إن 

وتوجهات من توىل حتريف ذلك الكتاب، ليمكن معرفة نوع التحريفات 

فإهنا إن  ..؟، ولصالح من كانت تلك التحريفاتأعملها يف كتابهالتي 

كون كانت ال توافق مذهب الشعراين، وابن عريب، فليس بالرضورة أن ت

 موافقة ملذهب الشيعة اإلمامية..

إنه إذا صح ما ذكروه، وإذا مل يمكن حتديد هوية من ارتكب         ثالثا :

التحريف، وإذا كانت أغراض التحريف ال يمكن التزوير، أو جريمة 

عن  «الفتوحات»يستتبع سقوط مجيع كتاب ال بد أن حرصها، فإن ذلك 

ء من مطالب الكتاب إىل ابن أن ال يصح نسبة  ء             يستتبع أيضا  االعتبار، و

 عريب عىل نحو اجلزم والقطع. 



 

فال يصح بعد هذا أن يتمسك إلثبات تشيعه بالفقرة التي نقلها الفيض 

كان أقرب إىل رسول اهلل  «عليه السالم»               أن اإلمام عليا   وفيها: ،والشعراين

 ، واجلامع ألرسار األنبياء أمجعني..«صىل اهلل عليه وآله»

ما  «الفتوحات املكية»لشعراين يدعي: أنه رأى يف كتابه إن ا        رابعا :

 ..خيالف عقائد أهل السنة واجلامعة

إمام العامل، ورس األنبياء أمجعني، مما خيالف « عليه السالم»وكون عيل 

 عقائد أهل السنة، وهو مدسوس ـ عند الشعراين ـ يف كتاب الفتوحات..

يف  هـ 944سنة  املتوىفمد بن أيب الطيب املدين، إنه ذاكر حم وقال:

 ذلك. قال:

فأخرج يل نسخة من الفتوحات، التي قابلها عىل النسخة التي عليها خط »

                                                                      الشيخ حميي الدين نفسه بقونية، فلم أر فيها شيئا  مما توقفت فيه، وحذفته..

فعلمت أن النسخ التي يف مرص اآلن كلها كتبت من النسخة التي دسوا 

قائد أهل السنة واجلامعة.. كام وقع ذلك يف عىل الشيخ فيها ما خيالف ع

 انتهى. «كتاب الفصوص وغريه

أن كل ما يوافق مذهب الشيعة قد دس يف كتاب  وهذا معناه:

 ، وليس العكس.اوكتاب فصوص احلكم وغريمه ،الفتوحات

أن ما ورد يف كتاب الفتوحات، مما أزعج الشعراين، ال  والالفت هنا:

حيرج أهل السنة حسبام أوضحناه، إال ما كان يشتمل عىل  ءء من شأنه أن 

من خصوصيات مذهب التصوف، مثل قوهلم بوحدة الوجود، أو 

 باحللول.. ونحو ذلك.. 



 

 فلعل نكري الشعراين قد كان عىل هذا.. 

فإنه موافق ألهل السنة، فال معنى للتوقف فيه إال إن  وما عدا ذلك،

ى ت حتى يف أدنى مستو                                        كان الشعراين ناصبيا ، ال يطيق ذكر أهل البي

 يذكرهم فيه أهل السنة، وليس هذا األمر مما يعرف عنه، أو يعهد منه..

                                                   حول ما ذكروه آنفا  من التحريف يف نسبة إمام العرص، إىل         خامسا :

، مع أن الصحيح أنه من ولد «عليهم السالم»احلسن بن عيل بن أيب طالب 

 نقول:« عليه السالم»احلسني 

 ..                        خلط متشاهبا  بني احلسن واحلسنيحتت الياء جيعل رسم اإن سقوط النقط من 

صىل اهلل »بالنسبة للكلمة املنسوبة إىل ابن عريب حول أن النبي         سادسا :

« عليه السالم»هو أول ظاهر يف الوجود، وأقرب الناس إليه عيل  «عليه وآله

 ورس األنبياء أمجعني، نقول: ،إمام العامل

، ما يدل عىل أن ثمة «عريب دليل ونقد تشيع ابن» قد ذكرنا يف فصل:

                                                              شكوكا  كبرية حتوم حول هذه الكلمة، وأن الظاهر هو أهنم قد استنتجوا 

ذلك من كالم ابن عريب، وأن هذه االستفادة مل تكن موفقة.. فراجع مجيع ما 

 ..«عيل إمام العامل»                                             رناه يف ذلك الفصل، خصوصا  الفقرة التي بعنوان: ذك

 :!!و خنزيرالرافيض: إما كلب أ

قد حاول التخلص من ، هذا الرجلأن بعض املدافعني عن  والالفت:

بلطائف وظرائف ال تكاد ختطر عىل  ،بصورة خنزير ورطة رؤية الرافيض

 قلب برش. 



 

                                                    بل إن اإلنسان األريب ليخجل من أن حيدث هبا نفسه، فضال  عن 

 يوردها يف كتابه كدليل يريد من خالله إثبات مطلوبه!!

ما كان األجدر بنا أن نغض الطرف عنه، لوال  كر من ذلك:ونحن نذ

يكون يثور لديه احتامل أن بأن  ،أننا نخشى أن يثري ذلك شبهة لدى البعض

  لبعض ما ذكره حظ من الصحة، أو نصيب من املعقولية، فنقول:

 إنه قد حاول الدفاع عن ابن عريب بالنسبة لكالمه هذا، من عدة وجوه، هي:

 م اخلوارج!!:ـ الرافضة ه 0

قد زعم هذا املدافع عن ابن عريب: أن مراد ذلك الناصبي بالروافض، 

 ووال خصوص اإلمامية منهم، بل املراد ه ،         ال عموما   ،ليس هو الشيعة

 واستدل عىل ذلك بقوله: اخلوارج!..

يف الكثري من عبارات العامة استخدامهم عبارة الروافض     د      اه     ش        نه ي  إ»

يف خصوص الشيعة، وهي حقيقة مشهودة لكل  يف خصوص اخلوارج. ال

 .(2)«                                       من يملك اطالعا  عىل كتبهم يف التاريخ والسري

 ونقول:

 ،بشواهد من عبارات أهل السنةصاحب الفضيلة ليتكرم علينا       أوال :

 عىل اخلوارج. «الروافض»أطلقوا فيها كلمة  قد

لو ملرة مل نسمع يف كل ما مىض من حياتنا ـ و إننا نطالبه بذلك، ألننا

                                      

 .264راجع: الروح املجرد ص (1)



 

يف خالل سيام لمة الروافض عىل اخلوارج، وال                       واحدة ـ أن أحدا  أطلق ك

، من عىل ظهور اخلوارج والروافضالتي كانت قد مضت مئة سنة الست 

 أول اإلسالم إىل ظهور ابن عريب..

 . (2)                                       قد يطلق عىل اخلوارج ـ جهال  ـ : أهنم شيعة.. نعم..

ىل اعتبار أهنم كانوا من ولكن إطالق هذه الكلمة عليهم إنام هو ع

 ببيعتهم له.. « عليه السالم»األتباع، واملشايعني لإلمام عيل 

 ولكن ال يطلق عليهم أحد: أهنم روافض..

واجلزائر، وعدم  ،إنه زعم أن كثرة اخلوارج يف بالد مراكش        ثانيا :

نتج البد أن ي ،شيوع التشيع يف تلك البالد، وكون أهل املغرب من املالكية

  : هو اخلوارج..«الروافض»مراد أهل تلك البالد من كلمة ون يكأن 

لو مل وهي نتيجة غريبة وعجيبة، وهي أشبه ما تكون بقول القائل: 

ن الشمس قد كسفت بسبب أكل إمل تطلع الشمس.. أو  ينبح الكلب،

 البطيخ، أو ما إىل ذلك..

بن إن كثرة اخلوارج يف املحيط الذي نشأ فيه ا بل األنسب أن يقال:

عليهم »عريب قد أوجب أن يتأثر هبم، وأن يزيد بغضه لإلمام عيل وأهل بيته 

، وقد جتىل ذلك يف إيراده أمثال هذه القضايا، وسعيه لرفع شأن «السالم

ه عليهم، وجتاهل أهل مناوئ اإلمام عيل وأهل بيته صلوات اهلل وسالم

واملآثم،  ، وإظهار احتامالت ارتكاهبم اجلرائم،«عليهم السالم» البيت
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 والعظائم..

إن كلمة الرافيض، إنام تطلق عند أهل السنة عىل من يبغض         ثالثا :

، واخلوارج «عليها السالم»الشيخني، بسبب ما فعاله بالسيدة الزهراء 

ب أهل السنة هلام، ويتربؤون من يتولون الشيخني، وحيبوهنام ربام أشد من ح

                      نجد مربرا  لنعت اخلوارج فال  ، ومن عثامن.«عليه السالم»اإلمام عيل 

                بالروافض أصال ..

 :ـ ذكره لفضائل أهل البيت  1

 «املحارضات»ورد يف كتاب  ه قدأن قد ادعى هذا املدافع عن ابن عريب:

التي يستحيل معها احتامل محل  ،الكثري من احلكايات والشواهد التارخيية

 عىل الشيعة.  «الروافض»لفظ 

ال كريم أكرم من آل حممد، كلهم  ثم ذكر من ذلك قول ابن عريب:

 كبري، ليس فيهم صغري..

قول عمر بن عبد العزيز لبعض ولد احلسني: إين                    وذكر من ذلك أيضا :

 فال يؤذن لك.. ،ألستحيي أن تقف عىل بايب

                       أن يصف له عليا ، فوصفه  وذكر قصة سؤال معاوية لرضار بن ضمرة:

 .(2)بعيد املدى، الخ..شديد القوى، له بأنه 

 إىل آخر ما وعظه به.. ..اتق اهلل ول أيب بكرة ملعاوية:وق
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 حول البدء بذكر اهلل «عليه السالم»وأورد رواية عن اإلمام الصادق 

 ..سبحانه

 يف موعظة منه لسفيان الثوري.. «عليه السالم»ورواية أخرى عنه 

عن رسول اهلل يف ما  ة أوردها مسلم بن احلجاج يف صحيحه،ورواي

 .(2)يف الرساء والرضاء.. «اهلل عليه وآله صىل»كان يقوله 

 :ونقول

ال ندري كيف دلت هذه األحاديث عىل استحالة إرادة الشيعة من إننا 

 !كلمة الروافض؟

بداللة كلمة  ،واحلكايات ،والروايات ،وأي ربط لكل هذه األقاويل

 عىل معناها؟! «الروافض»

 الشاكرين.فليدلنا عليه، وسنكون له من من ذلك               فمن عرف شيئا  

وإيراد هذه الروايات هو نظري إيراده روايات عن احلالج والبسطاين، 

 وعن غريمها..

 ـ هل الرافيض كلب، أم خنزير؟!: 1

عن قضية رؤية الرافضة: أهنم رأوهم بصورة خنازير،  إنه تارة يقول

 وأخرى أهنم رأوهم بصورة كالب.. 

يف فصل: ما يذم فالحظ النص املتقدم الذي يتحدث فيه عن الرجبيني 
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 !!«.. الروافض كالب»به الشيعة، حتت عنوان: 

 إهنم خنازير.. ثم اعرتضوا عىل من قال:

ل الكلب ».. ثم قالوا:                                                إن الكلب أقل سوءا  من اخلنزير، فلامذا بد 

. (2)«باخلنزير، مع أنه إنام ينقل عن كتاب قد ذكر فيه خصوص الكلب؟!.

عن الفتوحات الذي ذكر أنه رآهم  وهو كتاب حمارضة األبرار.. ومل ينقل

 بصورة خنازير..

 ونقول:

، ومل يذكر «حمارضة األبرار»إن ابن عريب قد ذكر الكلب يف كتاب  ـ 2

اخلنزير، وذكر اخلنزير يف الفتوحات، ومل يذكر الكلب، فالنتيجة يف كال 

احلالتني تبقى واحدة، وهي أن الرافيض ال خيرج عن دائرة الكلب واخلنزير 

 ابن عريب!!..عند 

هذا باإلضافة إىل إنه إن كانت القصة التي يف الفتوحات هي نفس  ـ 0

 القصة التي نقلها يف حمارضاته، فريد عليه أنه قد كذب يف إحدى القصتني. 

وتبقى األخرى حتى بالنسبة ملن هم عىل مذهب ابن عريب، موضع 

ط ع بكذبه يف واحدة، فال يمكن االطمينان إىل                                                      ريب شديد أيضا ، ألن من ي ق 

 صدقه يف الثانية. 

وإن كانت قصة أخرى، فذكره للقصتني يشري إىل أنه هيدف إىل إشاعة 

 هذه األباطيل، وتتبعها، ومجعها، وإذاعتها..
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 ابن عريب حيرتم الشيعة اإلمامية:

                                                   إن ابن عريب يقدر وحيرتم الشيعة اإلمامية، وقد نوه كثريا   وقد قالوا:

ختلفة، سواء يف الفتوحات، أو يف املحارضات، فال بأئمتهم يف املوارد امل

 .(2)ة العداء لإلمامية إليه..يصح نسب

 :ونقول

                                                             إن هذا التنويه باإلمامية واالحرتام والتقدير هلم مل نجد له أثرا  يف       أوال :

كتب ابن عريب.. بل وجدناه يقول: إن الشياطني قد ألقت إىل أهل البدع 

                                      منهم، أصال  صحيحا ، وهو حمبة أهل البيت،                          واألهواء، وخصوصا  اإلمامية 

 .(0)ثم تعدوا ذلك إىل بعض التلبيسات األخرى..

إن نفس هذا املستدل يدعي: أن ابن عريب مستضعف، وأنه كان         ثانيا :

                                                           يعيش يف املغرب، ومل يكن يعرف شيئا  عن الشيعة والتشيع، فضال  عن 

 .(3)اإلمامية، فراجع كالمه..

، فمن أين عرف بأمر خداع الشياطني للشيعة، فإذا كان األمر كذلك

                                                           وخصوصا  اإلمامية منهم؟! وكيف نجمع بني ما زعمه من أمر الشياطني 

 معهم، وبني احرتامه وتقديره هلم..

لو سلمنا أنه ال يعرفهم، فإن كتابه هذا قد وصله عن طريق         ثالثا :
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خطأ اإلهلام اإلهلام، وكتب مطالبه من دون اختيار منه ـ كام يزعم ـ فكيف أ

 اإلهلي يف هذا األمر؟!..

عيه؟!                                                     وملاذا مل يكتشف أمر الشيعة بواسطة الكشف الذي يد 

وإن مل يستطع ذلك، فكيف يطلق أحكامه عليهم قبل أن يعرف 

 حاهلم؟!

 وملاذا مل يطلب كتبهم، ليقرأها، وليعرف مقاالهتم؟!

 عنها..ولو مل حيصل عىل كتبهم، فلامذا مل يسأل علامء عرصه عنهم، و

فإن ابن عريب قد ألف فتوحاته يف مكة، ال يف بالد املغرب، فإن كان 

 التعرف عىل أمر الشيعة يصعب عليه يف املغرب، فهل يصعب يف مكة؟!

إن كتب الشيعة ومقاالهتم كانت معروفة وشائعة يف بالد         رابعا :

                                                            املغرب، متاما  كام كانت احلال عليه يف املرشق. وقد سجل ابن عبد ربه،

وابن جزم، وابن عبد الرب، والقايض ابن العريب صاحب كتاب رشح 

الرتمذي، وصاحب كتاب العواصم من القواصم، وكذلك ابن خلدون، 

وغريهم من علامء تلك البالد سجلوا يف مؤلفاهتم، مثل العقد الفريد 

ومقدمة ابن خلدون وكتاب  مللل واألهواء والنحل،واملحىل، والفصل يف ا

العواصم من القواصم، ردودهم عىل الشيعة وعىل مقاالهتم  العرب، وكتاب

 بالتفصيل. 

بأن ابن عريب قد قرأ كتب ابن حزم، ومن كتبه  وقد رصح التاريخ:

 «.. الفصل يف امللل، واألهواء والنحل»

إنه قال يف إجازته ما معناه، أو نصه: إن حممد بن عبد  قال ابن مسدي:



 

مام أيب حممد عيل بن أمحد بن حزم، عن بكتب اإل»احلق األشبييل قد حدثه: 

 .(2)«حممد بن رشيح عنهأيب احلسن رشيح بن 

إنه كان ظاهري يف املذهب يف العبادات، »                     وقال ابن مسدي أيضا :

 ..(0)«باطني النظر يف اإلعتقادات

عىل أن هذا الرجل قد طاف البالد، ودخل مرص، وأقام باحلجاز مدة، 

 .(3)الروم..ودخل بغداد، واملوصل، وبالد 

للهجرة، والثانية  301بل هو قد قدم بغداد مرتني، املرة األوىل يف سنة 

 للهجرة. 307يف سنة 

                                                             والشيعة كانوا موجودين يف بغداد، خصوصا  يف منطقة الكرخ، فلامذا مل 

يتعرف عليهم عن قرب؟! ومل يسأل عنهم؟! وكيف مل حيدثه أهل بغداد 

اء هلم، ومع أهنم كانوا يشنون عليهم عنهم بيشء؟! مع وجود حالة من العد

قون بيوهتم يف كل سنة مرتني عىل األقل  األوىل الغارات، ويقتلوهنم، ويرس

رصاع احلرية »يف عاشوراء، والثانية يف يوم الغدير، كام أوضحناه يف كتابنا: 

 فراجع.. «يف عرص الشيخ املفيد

قد فتحت عىل أن بالد املغرب التي نشأ فيها ابن عريب  أضف إىل ذلك:

يد موسى بن نصري الشيعي، وكانت دعوات الشيعة شائعة فيها، وبقيت هلا 
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 آثار ظاهرة عىل مدى القرون..

كام أن الدعوة اإلسامعيلية التي انتهت بإنشاء دولة الفاطميني يف مرص، 

                                        مل يكن نشاطها بعيدا  عن سائر بالد املغرب..

 ابن عريب يلجأ للتقية:

عن مدائحه ألهل السنة، وللشخصيات التي  يف االعتذار وقالوا:

إن ظروف  يقدسوهنا أو حيرتموهنا، وعن ذمه وجترحيه بالشيعة ـ قالوا ـ:

 التقية يف الشام قد أجربت الشيخ حميي الدين بن عريب عىل كتامن والئه..

 ونقول:

لف الفتوحات املكية املشحون بدالئل التسنن يف مكة أإنه قد       أوال :

فلامذا خص احلديث بالتقية يف خصوص هذا البلد.   الشام..قبل أن يأيت إىل

 أعني الشام دون غريه من البالد التي حل فيها ابن عريب؟!.

الكتاب الذي  يففكيف مل يامرس التقية ما ذكره، إنه إذا صح         ثانيا :

 ..؟!حول األئمة االثني عرش ،نسبوه إليه

 ه مشحونة بمناقب أهل البيت                      كام ذكرنا آنفا ، أن كتب ،عون        إهنم يد          ثالثا :

  ، ما عدا كتاب الفتوحات املكية.«عليهم السالم»

 ورغم عدم صحة هذا اإلدعاء نقول:

                                                              ملاذا شحن كتبه بمناقبهم، وأفرغ منها خصوص كتابه هذا .. بل هو قد 

 مأله، يام هو رصيح يف تسننه العميق والراسخ؟!

، بل هو املبادرة إن ما ذكره يف كتبه ليس جمرد كتامن والء        رابعا : 



 

مل يكن  ، ترسخ حقيقة التسنن، رغم أنه              مور كثرية جدا  أالطوعية إىل تقرير 

 .بحاجة إىل ذكرها، والتنويه هبا

وعىل فرض احلاجة إىل ذلك، فإن كيفية احلديث عنها، وطريقة 

يف أحيان  وغري سديدة، وال رشيدة.. بل هي ،كانت فريدةقد التعاطي معها 

 .بعيدةتافهة، و جمرد متحالت كثرية

والتقية إنام تفرض عليه السكوت، أو الترصيح بأدنى املراتب التي 

يمكن هبا دفع غائلة أهل البغي والباطل، وال تفرض هذا القدر من 

                                                            اإلرصار، ومن اإلكثار من الكالم التسويقي ألمور  ال حقيقة هلا، وال ملا

 يدعيه يف تسويقها..

 الروافض من الشيعة:

أن ابن عريب قد ذكر وهو يتكلم عن رؤية الروافض  وزعم البعض:

بصورة خنازير: أن الروافض من الشيعة. وهذا يؤيد أن يكون مراده 

بالروافض هم اخلوارج، ألن معنى هذه العبارة: أن الروافض هم طائفة 

 .(2)االنحراف..انفصلت من الشيعة، واتبعت مذهب النصب و

 ونقول:

 أن جيعلوا من نفس دليل إدانته إن حبهم البن عريب قد دعاهم إىل

                         دليال  عىل صحة عقيدته!!.. 

إن الروافض هم من الشيعة، رصيح يف أنه يعرف فرق  فإن قوله:
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الشيعة املختلفة، كالزيدية، واإلسامعيلية، وغري ذلك.. ويعرف أن 

الروافض هم خصوص فرقة اإلمامية، التي هي أهم الفرق، وأكثرها 

 يف الدفاع عن احلق والدين..                         اتساعا ، وأصعبها مراسا  

يدل عىل: أنه يقصد  «الروافض من الشيعة»أن قوله:  فام معنى ادعاء:

 بالروافض النواصب..

إن األحناف من أهل السنة يكون معناه: أن األحناف  وهل إذا قلت:

 فرقة منفصلة عن أهل السنة، ويصريون من الشيعة؟!

كاثوليك فرقة منفصلة وإذا قلت الكاثوليك من املسيحيني، يصبح ال

 عن املسيحية، ومن أعدائها؟!..

إن بني عبد املطلب من بني هاشم، يصبح بنو عبد املطلب  وإذا قلت:

 مجاعة منفصلة عن اهلاشميني، وتنصب العداوة هلم؟!!..

 :ابن عريب مستضعف

ية..    ن             ويف بيئة س   ،   ا      ني                             بأن ابن عريب قد ولد وعاش س   إن البعض يعرتف:

                                                  ى أنه قد جاهد نفسه، فاكتشف احلقائق تدرجييا  بالشهود ولكنه ادع

دين، ومن الشيعة الذين يفدون حوالوجدان، وصار من خمليص املو

.. لكن التسمي باسم الشيعة، «عليه السالم» أرواحهم يف حمبة أمري املؤمنني

                                                       وإظهار البغض والعداء للخلفاء الغاصبني كان أمرا  حماال .. 

صىل »                                     لك، فلو أن أحدا  وقف يف مدينة رسول اهلل واألمر إىل اآلن كذ»

                                          أشهد أن عليا  ويل اهلل، لسفكوا دمه، ولتناهبت  :، ونادى«اهلل عليه وآله



 

                                                               القبائل والطوائف دمه وحلمه تربكا ، ولكنه لو وقف ساعة كاملة يتحدث 

يف مدح عائشة لنثروا عليه احللوى، واستقبلوه بالزغاريد واألهاليل 

 «.الخ..

أن مكتبات أهل تلك البالد كانت مليئة بكتب               ن ادعى أيضا :وبعد أ

  قال: العامة،

 .(2)«فلم يكن يوجد يف مجيع مدهنم، ولو كتاب شيعي واحد»

أنه حني جرى احلديث أمام السيد الطباطبائي حول ما             وذكر أيضا :

 زعمه ابن عريب، من أن املتوكل من أولياء اهلل، قال الطهراين له: 

 أمثال هذا النمط من املطالب أن نعده يف زمرة إن علينا يف»

 املستضعفني..

                                                     فضحك العالمة مستنكرا ، وقال: أحميي الدين من املستضعفني؟!

ما املانع من ذلك، فحني يكون مناط االستضعاف  فقال الطهراين:

عدم الوصول إىل متن احلقيقة، وواقع األمر، مع كون الطالب يف صدد 

 .(0)«بني عامل كبري، كمحيي الدين، وعامي.. الوصول إليها، فال فرق

 ونقول:

غري دقيق يف ، ولكنه سلمنا بصحة بعض مقدماتهإن هذا الكالم وإن 

 ع ابن عريب، وذلك لألمور التالية:            ال ينتج تشي  بعض مقدماته األخرى، و

                                      

 .640الروح املجرد ص (1)

 .637وهامش ص 220راجع: الروح املجرد هامش ص (2)



 

، ال «مل يكن يوجد يف مجيع مدهنم كتاب شيعي واحد»قوله:       أوال :

 مل الغيب والشهادة تبارك وتعاىل.يمكن قبوله إال من عا

إن مؤلفات علامء تلك البالد مشحونة بذكر عقائد الشيعة،         ثانيا :

والسعي إىل إبطاهلا.. فراجع: مؤلفات ابن حزم الذي قرأ ابن عريب كتبه، 

ايض أيب بكر ابن وراجع: كتب ابن عبد ربه، وأيب عمر بن عبد الرب، والق

يف عرف هؤالء بعقائد الشيعة، ودونوها العريب، وغري هؤالء كثريون.. فك

 يف كتبهم وجهلها ابن عريب، إىل حد أنه أصبح يعد يف مجلة املستضعفني؟!

أن هناك طائفة من  :يعرفابن عريب كان ـ كغريه ـ ن ال شك يف أ        ثالثا :

  «.إمامية»وأهنم  ،«الروافض» :الناس يقال هلم

 «الرافضة»ون ير «الرجبيني»من بعض الصوفية  أنوقد حتدث عن 

  بصورة خنازير، أو كالب..

، «عليهم السالم»وذكر أن الشيطان يأتيهم عن طريق حب أهل البيت 

 وغري ذلك.

مرص، والعراق،  :ومنهاقد سافر إىل البالد املختلفة كام أن ابن عريب 

وعاش فيها سنني طويلة، وهاجس  واحلجاز، والشام، وغريها.. واملوصل،

ي كان عىل درجة كبرية من القوة والوضوح اخلوف من الفكر الشيع

، «الرافضة»ة فلامذا ال يسأل عن هذه الفرق                           خصوصا  لدى علامء تلك البالد، 

 .. ؟!اعتقاداهتا، وآرائهاعن و

، ال يف بغداد، وال يف غريها؟!                                  وكيف مل يتفق له أن يعرف شيئا  عنها

اديون من حتى انتهى به األمر إىل هذا اإلستضعاف الذي يأنف الناس الع



 

                                        أن ينسبوا إلليه، فضال  عن أمثال ابن عريب.

الشيعة،  مع العلم بأن تسنن أهل السنة ال ينفصل عن مقارعة

تداول ال يكف علامؤهم عن ، و                                 وخصوصا  اإلمامية، الذين هم الرافضة

  .آرائهم، واهلجوم عليهم

وكتب العامة مليئة بام يثري الفضول، ويلهب املشاعر، ويستحث 

 ملعرفة  ءء عن الشيعة والتشيع، وعن الرفض والرافضة..ول العق

عن مذهب التسنن، هذه التفاصيل الدقيقة يعرف إن من         رابعا :

                                                               ويكتب الفتوحات املكية استظهارا ، بدون أن يراجع كتابا  يف العقائد 

وغري ذلك ـ كام يزعمون ـ ال بد أن يمر عليه  والفقه، واحلديث، والتاريخ،

 هلذه املعارف اليشء الكثري عن الشيعة، وعن التشيع. من خالل حتصيله 

ولو أنه قد حصل معارفه هذه عن طريق الكشف والعلم اللدين، فلامذا 

ل قليال  من املعرفة بالشيعة عن هذا الطريق أيضا .                                                     مل حيص 

فام الذي أوجب أن يبقى يف دائرة اجلهل إىل حد اإلستضعاف يف أمر 

العامل السني من أقصاه إىل أقصاه، بسبب هذه الطائفة التي تشغل بال 

 فكرها القوي، وحجتها البالغة؟! 

هذا احلد إىل طالع اإل يالعلامء الواسعأمثاله من وهل يمكن أن يعد 

 من املستضعفني؟! 

 ؟!وماذا بقي لغريهم من سائر الناس

                         أن يضحك مستنكرا  ملثل هذه « رمحه اهلل»وأفال حيق للسيد الطباطبائي 

 الدعاوى؟!



 

                                                   لو قبلنا جدال : أن ابن عريب مستضعف، فإن هذا ال جيعله يف         خامسا :

مجلة الشيعة، وال خيرجه عن دائرة التسنن، حيث ال بد من ترتيب أحكامه 

عليه، ومعاملته عىل أساسه.. والبد أن يكون مثله مثل املستضعفني يف سائر 

 د املسلمني.جيعله يف عداستضعاف املسيحي أو اليهودي ال األديان.. فإن ا

إذا كان شهوده قد أوصله إىل هذا احلد من التشيع، واحلب         سادسا :

إىل  فلامذا مل يوصله الذي أشار إليه املستدل، ،«عليه السالم» عيلإلمام ل

                                                             حقيقة أعداء عيل، ومناوئيه؟! خصوصا  من هم مثل املتوكل، ومعاوية، 

  واحلجاج، و.. و..؟!

بكراماهتم، ، فلامذا مأل كتبه وإذا كان قد عرفهم، وحتقق حاهلم

  املزعومة؟! وشحنها بفضائلهم

حتى لعيل ألحد  «صىل اهلل عليه وآله»وملاذا أنكر استخالف رسول اهلل 

 ..؟!من بعده، «عليه السالم»

وملاذا مل يعرف ما جرى عىل السيدة الزهراء صلوات اهلل وسالمه 

 وملاذا؟! وملاذا؟!.. عليها، من ظلم واضطهاد؟!

مل       أيضا  كان قد كشف ذلك كله بالشهود والوجدان، فلامذا  وإذا

الثابتة باألحاديث « عليهم السالم»حقيقة أهل البيت إمامة ويكتشف 

 ؟!.. الصحيحة واملتواترة

                                                             وملاذا عمم املراد بأهل البيت ليشمل جعفرا  وسلامن الفاريس، وغريمها، 

 ئمة الطاهرين. ومل يكتشف أهنم هم أهل الكساء؟! ويلحق هبم يأيت األ

إن ذلك ال حيتاج ال إىل شهود وال إىل وجدان، وال حيتاج فيه إىل بل 



 

خري شاهد ودليل التي قرأها، أو قرئت عليه، كتب السنة فإن كتب الشيعة، 

  .عىل ذلك

ملاذا مل يكتشف بكشفه ووجدانه حقيقة الشيعة، وأهنم ليسوا          وأخيا ..

 .عز اإلسالمهم إليامن، وا خرية أهل                       كالبا  وال خنازير، بل هم 

لو  ،مدائحه لنفسه. ما يكفي إلقامة احلجة عليه وقد ذكرنا يف فقرة:

                       كان صادقا  فيام يدعيه..

 ،من ابن عريب أن يدعي علينا: أن ما نطلبهإن هذا املستدل يريد         سابعا :

هو أن يتحدى أهل السنة يف مقدساهتم، وأن يعلن بسب خلفائهم، وقد 

عليه » دي يف شوارع املدينة بالشهادة بالوالية لعيلأورد مثال من ينا

 ..، للتدليل عىل ما يرمي إليه«السالم

، بل لنا وال لغرينا هذا ليس هو املطلوب ه يعلم أنواحلقيقة هي أن

            أدنى حد  من هو ـ لو كان موقف ابن عريب يرتكز إىل التقية ـ املطلوب 

هم عنه املداراة لآلخرين بمناسبة وغري مناسبة   يبادروأن ال،                   التي تدفع رش 

، وإعالن أمور ليس هلا أي أساس من الصحة، ملناوئيهم إىل اقرتاح الفضائل

أن يذكر  إىلو ،«عليه السالم»أن يسجل عدم وصاية النبي لإلمام عيل  إىلو

 رؤية العرفاء للشيعة بصورة خنازير.

ب                                                      وأن يكون كل مهه يف مجيع كتبه منرصفا  إىل تدعيم، وترسيخ مذه

                                   يدعون أنه ال يراه حقا ، وال يؤمن به.

جمرد كتابه                                                 ويتأكد هذا املطلوب، ويصبح أكثر إحلاحا  بمالحظة: أن 

وال يطالبه أحد لو سكت  دعوة إىل الزهد،كتاب تربية روحية، وتصوف، و



 

  .التي جعلها كل مهه، وأساس رسالته التبشريية عن مثل هذه األمور

ون إذا جترأ املتجرئ عىل أعيان أهل السنة إنام يغضبعقالء فإن 

احلق بالدليل، إذا كان ذلك ، من دون حق. وال يغضبون من بيان مذهبهم

 بالكلمة الرضية والصحيحة، والرصحية، والصادقة..

كام أهنم ال يغضبون لو سكت اإلنسان عن التعرض ألي  ءء، 

أن يكتب فضائل  ، أو النحوييطلبون من الطبيبنجدهم  الوألجل ذلك 

وال يفرضون عىل                              يف الطب، أو يف علم النحو مثال ،  بكر أو عمر يف كتابهأيب

 عامل الفيزياء مثل ذلك..

غري  قد كان ،هذا األمر هبذا االجتاه حولق البحث    و       ن س  فاتضح أ

 منصف، وال مقبول..

 ابن عريب.. عند الشهيد مطهري:

 وربام يتمسك البعض بام صدر من الشهيد مرتىض مطهري من تعظيم

 لشأن ابن عريب إىل حد: أنه اعتربه: 

أعظم عرفاء اإلسالم، فلم يصل أحد إىل ما وصل إليه، ال من قبله، »

 «..وال من بعده

 .(2)«..إنه كان من عجائب الدهر، إنسان حمري، ومدهش» إىل أن قال:

لعله ال يظهر يف كل عرص أكثر من «: »فصوص احلكم» وقال عن كتابه

                                      

 .72هـ( ص 1216العرفان للشهيد مرتىض املطهري )ط بريوت سنة  (1)



 

 .(2)«يمكنهم أن يفهموهاثنني، أو ثالثة، ممن 

                                                       والشهيد مطهري عامل عظيم، ال يلقي الكالم جزافا ، وبال دليل.

فإذا قبلنا كالمه، فإن علينا أن نقبل بأننا مل نفهم ما يرمي إليه ابن عريب 

 يف املواضع التي يظهر منها أنه ليس بشيعي.

 ونقول:

البد يف إن هذا الكالم إنام يصح بعد التسليم بتشيعه، وحيث       أوال :

 هذه احلالة من يتمحض السعي باجتاه فهم سبب ترصحيه بام خيالف مذهبه..

أما إذا كان أصل ابن عريب وفصله هو التسنن، وقد جاءت كتبه 

مرتكزة إىل أصول مذهبه املعروف عنه، ثم جاء من يريد أن يدعي خالف 

، ـ فكيف برصحيه ـ بظواهر كالمهذلك، فإن طبيعة البحث تفرض التمسك 

 إىل أن يأيت الدليل القاطع، والربهان الساطع عىل ضد ذلك..

                                                 وهذا هو املفقود حقا  يف أمر النزاع يف تشيع ابن عريب.

إن كالم الشهيد مطهري ال يفيد يف اثبات تشيع ابن عريب، حيث         ثانيا :

إنه مل يرش إىل ذلك، ال من قريب وال من بعيد. ألنه قد كان بصدد الثناء 

لم التصوف والعرفان الصويف، ومل يكن بصدد بيان عليه يف خصوص ع

 مذهبه، وال كان يريد بيان عيوبه..

 فاإلرتكاز إىل كالمه يف هذا األمر، ما هو إال حتكم، واقرتاح بال مربر.

إن كالم الشهيد مطهري ال يمكن قبوله من دون متحيص علمي،         ثالثا :

                                      

 .74هـ( ص 1216العرفان للشهيد مرتىض املطهري )ط بريوت سنة  (1)



 

م إال حل رموز إذ إن من يقرأ كالمه يتخيل: أن علامء اإلسالم ليس                    هلم ه 

، وأهنم قد اجتمعوا «فصوص احلكم»                          كتب ابن عريب، خصوصا  كتاب: 

بقضهم وقضيضهم ملعاجلة مبهامهتا، وحل مشكالهتا، ثم ظهر عجزهم، 

 وبانت خيبتهم.

مع أن احلقيقة ليست كذلك، فإن من يظهرون االهتامم هبذا العلم الذي 

 فيه، هم أقل القليل من العلامء.. البن عريب، نوع معرفة أو درجة من الرباعة

أما الذين يامرسونه بصورة جدية، ومقبولة، ومعقولة، فهم أفراد 

 قالئل يف كل زمان.. 

فإذا مل يفهم كتاب الفصوص إال اثنان أو ثالثة، يف كل عرص، فإن ذلك 

هو األمر الطبيعي بالنسبة إىل علم يقل املهتمون به، ويندر الذين يسعون إىل 

عون له، رغبة يف احلصول عىل التعمق و                                                       التبحر فيه.. وإن كان يكثر املد 

رشف االنتساب، دون بذل جهد يف سبيل نيل حقائق ذلك العلم، وحتصيل 

 دقائقه..

                                                        إن كالم الشهيد مطهري ال يفيد شيئا  يف رفع إهبام أمر ابن عريب         رابعا :

كالم هذا فيام يرتبط بحقيقة مذهبه االعتقادي.. فإن عدم فهم الكثريين ل

الرجل يف الفصوص ـ لو صح ـ فليس معناه: أن مجيع ما أورده يف ذلك 

                                     الكتاب أو يف غريه، غري مفهوم هلم أيضا ..

                                                   أن كثريا  من موارد ذلك الكتاب تبقى مبهمة عىل القارئ،  بل املراد:

غري املتخصص يف ذلك العلم، مع قلة أولئك املتخصصني يف خصوص 

السنة.. فاالهبام إنام هو يف موارد ال ترتبط بام العرفان الصويف لدى أهل 



 

 يدل عىل حقيقة مذهبه اإلعتقادي.

                                          إن أيا  من املفردات الرصحية يف دائرة ما يستعيص                   وِل نجد أحدا  قال:

                                                              فهمه عىل العلامء؟! أو حتى عىل العامة من الناس، فضال  عن اخلاصة؟!..

 غاية الرصاحة                                         بل األمر عىل خالف ذلك متاما ، فإهنا قد جاءت يف

 والوضوح حتى للجاهل غري العامل..

ال شك يف أهنا خري شاهد والنصوص التي أوردناها يف هذه الدراسة 

 عىل ذلك..

إن الكالم إنام هو يف حقيقة األدلة والشواهد عىل تشيع هذا         خامسا :

                                                                 الرجل، وليس قول هذا أو ذاك من العلامء بالذي يصلح دليال  عىل ذلك، ما 

العلامء، يتساوون يف كوهنم يتلمسون تلك الشواهد، وهاتيك األدلة دام أن 

                                                                عىل هذا األمر، إذ أن أحدا  منهم اليدعي أنه قد عاش مع ابن عريب، وسمع 

 منه، واطلع عىل دخيلة نفسه.

                                                             فإذا كان قول الشهيد مطهري دليال  عىل تشيعه ـ مع كونه غري دال عىل 

فحول وأساطني العلم، مع  ذلك ـ فليكن قول مجيع اآلخرين ممن هم

وضوحه ورصاحته، ومع قرب مأخذه، الدليل األقوى عىل ذلك. ملن ألقى 

 السمع وهو شهيد..

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 القسم الثاين

 

 جنون العظمة..

 

 وهو يشتمل عىل فصلني:

 الفصل األول: مادح نفسه يقرؤك السالم..

 الفصل الثاين: األولياء واألقطاب.. أنبياء ال أرباب..

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 الفصل األول 

 

 مادح نفسه يقرؤك السالم..



 



 

 

 

 

 أدلة وشواهد:

                                                          إننا نذكر يف هذا الفصل، ويف ما ييل من فصول شواهد وأمورا  تدل 

عىل أن ابن عريب جمانب للصواب يف اعتقاداته، وللصدق يف ادعاءاته، 

ا من هلفصل إليراد بعض ما مدح به نفسه، وما ادعاه ونخصص هذا ال

                                                                 مقامات، مما لو أردنا استقصاءه يف مؤلفاته لبلغ جملدا  ضخام ، يثري دهشة 

عىل التخيل، وسوف تدهشه  رة هذا الرجلالقارئ، ويزيد من إعجابه بقد

هتويامت أوهامه، وسعة أحالمه، وجرأته عىل التبجح واإلدعاء ملعجزة 

 النبي وملقامه.. 

 ، وأكرم مسؤول..فنقول، وعىل اهلل نتوكل، إنه خري مأمول

 إرساء ومعراج ابن عريب:

 .(2)                                               اد عى يف فتوحاته: أنه أرسي به إىل السامء تسع مرات.. ـ 2

ويظهر منه: أنه يدعي املزية والفضيلة عىل الرسول » قال احلر العاميل:

 ..(0)«..«صىل اهلل عليه وآله»

                                      

 هـ( ضمن رسائل ابن عريب.1637تاب اإلرسا إىل مقام اإلرسى )ط سنة راجع: ك (1)

 .170و  139اإلثنا عرشية ص (2)



 

عاء ختم الوالية ملنام :                          اد 

 ه خاتم الوالية لرؤيا رآها يف منامه..وقال احلر العاميل: إنه ادعى أن ـ 0

قال شارح الفصوص: إنه بقي تسعة أشهر يف اخللوة مل يأكل  ـ 3

                                                                طعاما ، وبعدها ب رش  بأنه خاتم الوالية املحمدية، وقيل له: دليلك أن 

ي نفسها العالمة التي كانت بني كتفي الرسول الدالة عىل أنه خاتم النبوة، ه

 .(2)اتم الوالية..بني كتفيك، تدل عىل أنك خ

 دعاوى علم الغيب:

                                                          قال احلر العاميل: ذكر يف الفتوحات املكية أخبارا  حييلها العقل،  ـ 4

وجيزم بكذهبا، ويظهر منه دعوى علم الغيب، واجلرأة عىل اإلفرتاء 

 ..(0)والكذب

 ابن عريب ركن العامل:

ص فكنا ]األربعة األركان[ التي قام عليها شخ»ويقول عن نفسه:  ـ 1

 .(3)«العامل واإلنسان..

 من األوتاد وله ركن احلجر األسود:

إنه يدعي لنفسه: أنه من األوتاد األربعة، وأن له ركن احلجر  ـ 6

                                      

 .170و  139املوارد املتقدمة ذكرها احلر العاميل يف كتاب: اإلثنا عرشية ص (1)

 .170و  139اإلثنا عرشية ص (2)

 .72ص 1الفتوحات املكية )حتقيق إبراهيم مدكور وعثامن حييى( ج (6)



 

 . (2)األسود

 كشف احلقائق له:

                                                       يدعي يف عرشات املوارد أيضا : أن احلقائق قد كشفت له.. فراجع  ـ 7

 كتابه الفتوحات املكية وغريه..

 الروح األمني:يتلقى معارفه من 

                         ، كثرية، ويذكر فيه أيضا : «عنقاء مغرب»ومدائحه لنفسه يف كتابه:  ـ  8

أنه قد كتبه بأمر قد صدر له، وكانت تسميته هبذا اإلسم بعد أخذ ورد، 

كل ما أبرزناه لعني الناقد البصري، إنام هو من تلقيات الروح »حتى لقد قال: 

 .«..األمني الخ

عنقاء مغرب، قد أنزله اهلل عليه، وأبرزه  أن كتاب            وذكر أيضا : ـ 9

 .(0)للعباد عىل يديه..

 :بأمر النبي  «فصوص احلكم»تأليف 

، «صىل اهلل عليه وآله»                              اد عى يف فصوص احلكم: أن رسول اهلل  ـ 22

 .(3)هو الذي أمره به، وأنه إنام أودع فيه ما حده له..

                                      

 .201ص 2راجع: الفتوحات املكية )حتقيق إبراهيم مدكور وعثامن حييى( ج (1)

 .21و  20و  17جمموعة رسائل ابن عريب )املجموعة الثالثة( ص (2)

 .47و  43و  27و  27فصوص احلكم ص (6)



 

 بأمر ربه: «الفتوحات»يؤلف 

ىل رتب عىل يدنا هذا الرتتيب، فرتكناه، ومل فاهلل تعا»وقال:  ـ 22

ندخل فيه برأينا، وال بعقولنا. فاهلل يميل عىل القلوب باإلهلام مجيع ما يسطره 

 .(2)«العامل يف الوجود، فإن العامل كتاب مسطور إهلي

                                                    ويدعي يف الفتوحات أيضا  أنه حني تكلم حول أوائل السور،  ـ 20

 : فإنه إنام فعله عن أمر ربه، قال

                                                        ال أتكلم إال عن طريق اإلذن، كام أين سأقف عند ما حي  د  يل، فإن »

تأليفنا هذا وغريه ال جيري جمرى التواليف، وال نجري منه نحن جمرى 

                                                                 املؤلفني، فإن كل مؤلف إنام هو حتت اختياره، وإن كان جمبورا  يف اختياره، 

 .(0)«شاء..فيلقي ما يشاء، ويمسك ما ي أو حتت العلم الذي يبثه خاصة،

 وال بأس بمراجعة العبارة يف املصدر إىل آخرها. 

 وقد علق عليه القدحيي، بعد أن أورد عبارته بتاممها، بقوله:

انظر إىل هذه الدعوى التي ال تتم إال لنبي مرسل، فإن رصحيها: أنه ال »

 ينطق إال عن وحي يوحى يف قلبه، علمه شديد القوى.

القرآن واحلديث، وإنام جيب عليه  ستغناء عن مضامنيومقتضاها اإل

                                      

 .241و  240ص 16راجع: الفتوحات املكية )حتقيق إبراهيم مدكور وعثامن حييى( ج (1)

، وراجع: 234و  232ص 1كية )حتقيق إبراهيم مدكور وعثامن حييى( جالفتوحات امل (2)

 .140و  129الردود والنقود ص



 

 .(2)«اإليامن هبا كام آمن الرسول باألنبياء، والرسل، وكتبهم الخ..

وقد ذكر ابن عريب نظري ذلك حني تكلم عن معاين )أمل ـ البقرة( وأنه 

 .(0)ال يقيد مسألة عن هوى واختيار، إال عن وحي من ربه وائتامر..

 ، وابن عريب:اخلرض 

 .(3)أكثر من مرة« عليه السالم»أنه قد اجتمع مع اخلرض  وهو يزعم: ـ 23

 يرى اهلل يف املنام:

ويزعم: أنه قد رأى ربه يف عامل الرؤيا، وهو يقول له: إنصح  ـ 24

 .(4)عبادي

 .(1)وقد تكررت رؤيته لربه يف املنام يف مناسبات عديدة، فراجع

 معرفته بالدقائق:

 .(6)«لمها إال أمثالناغري أن هنا دقيقة، ال يع»ويقول:  ـ 21

                                      

 .141و  140راجع: الردود والنقود ص (1)

 .171و  170راجع: الردود والنقود ص (2)

و  176و  172و  171ص 6الفتوحات املكية )حتقيق إبراهيم مدكور وعثامن حييى( ج (6)

172. 

 .147و  143ص 4ملكية )حتقيق إبراهيم مدكور وعثامن حييى( جالفتوحات ا (2)

 .103ص 9الفتوحات املكية )حتقيق إبراهيم مدكور وعثامن حييى( ج (4)

 .132فصوص احلكم ص (3)



 

 حاالت الغيبوبة:

وأما اعتبار املغمى عليه، فهو صاحب »..ويقول عن نفسه:  ـ 26

                                                                  احلال، الذي أفناه اجلالل، أو هي مه اجلامل، فال يعقل. فيكون احلق متوليه يف 

 تلك الغيبة يف حسه، بام شاء أن جيريه عليه.

ل   بيشء من حركات الصالة                                         وقد أقمت أنا يف هذه احلالة مدة، ومل أ خ 

                                                                الظاهرة باجلامعة، عىل أتم ما يمكن إماما . وال علم يل بيشء من هذا كله.

فلام أفقت ورددت إىل حيس يف عامل الشهادة، أعلمني احلارضون: أنه 

 ما فاتني  ءء مما توجه عيل من التكليف، كام توجه عىل العاقل الذاكر.

لة، وهي حالة رشيفة، حيث ومن أهل طريقنا من ال تكون له هذه احلا

 «.مل جير عليه لسان ذنب

 .(2)                            ثم يذكر نظري ذلك للشبيل أيضا  

لكنه مل يبني لنا ما حكم عباداته، وصلواته، وهو يف تلك احلال، هل هو 

 حكم من يدخل يف إغامء أو غيبوبة، فيجب عليه إعادهتا؟! 

 أم هو حكم اإلنسان الصاحي الذي ال جيب عليه  ءء؟!..

 من هاتني املقولتني التزم؟!      وبأي  

 يرى من خلفه:  وريث النبي 

عي: وراثة النبي  ـ 27 يف حاالته « صىل اهلل عليه وآله»                         ثم هو يد 

                                      

 .177ص 7الفتوحات املكية )حتقيق إبراهيم مدكور وعثامن حييى( ج (1)



 

  فهو يقول:النبوية، حتى إنه يرى من خلفه، 

وملا ورثته صىل اهلل عليه ]وآله[ وسلم يف هذا املقام، كانت يل هذه احلالة، »

ألزهر، بمدينة فاس، فإذا أدخلت املحراب كنت أصيل بالناس يف املسجد ا

                                                                    أرجع بذايت كلها عينا  واحدا ، فأرى من مجيع جهايت، كام أرى قبلتي، وال خيفى 

عيل الداخل وال اخلارج، وال واحد من اجلامعة، حتى إنه ربام يسهو من أدرك 

معي ركعة من الصالة، فإذا سلمت، ورددت وجهي إىل اجلامعة أدعو، أرى 

جيرب ما فاته، فيخل بركعة، فأقول: فاتك كذا وكذا. فيتم صالته، ذلك الرجل 

 ويتذكر، فال يعرف األشياء، وال هذه األحوال إال من ذاقها.

ومن كانت هذه حاله، فحيث كانت القبلة فهو مواجهها، هكذا ذقته 

 .(2)«نفيس، فال ينبغي أن يصىل عىل الراحلة إال صاحب هذا احلال

 اخلرس:

كان لنا تلميذ، غري أنه مل حيفظ عليه اخلرس، فلم و»ويقول:  ـ 28

 يتحقق بحيوانيته. 

وملا أقامني اهلل هذا املقام، حتققت بحيوانيتي، فكنت أرى وأريد النطق 

بام أشاهده فال أستطيع، فكنت ال أفرق بيني وبني اخلرس الذين ال 

 .(0)«يتكلمون..

                                      

 .237و  237ص 7جالفتوحات املكية )حتقيق إبراهيم مدكور وعثامن حييى(  (1)

هـ( عن كتاب األربعني للشيخ البهائي، خامتة  1226)ط سنة  619الروح املجرد ص (2)

عن الفتوحات املكية البن عريب يف الباب  616و  612احلديث السادس والثالثني ص



 

 أشهده اهلل أعيان رسله:

ا أطلعني احلق، وأشهدين أعيان رسله واعلم: أنه مل»وقال:  ـ 29

، وأنبياءه كلهم البرشيني، من آدم إىل حممد صىل اهلل عليهم «عليهم السالم»

ت  ف م 
      وسلم أمجعني، يف مشهد أ ق 
يه بقرطبة سنة ست وثامنني ومخسة مئة، ما                       

، فإنه أخربين بسبب «عليه السالم»كلمني أحد من تلك الطائفة إال هود 

 مجعيتهم.

                                                     رجال  ضخام  يف الرجال، حسن الصورة، لطيف املحاورة، عارفا  ورأيته 

ذ  ﴿                                         باألمور كاشفا  هلا، ودلييل عىل كشفه هلا قوله:  و  آخ   إ ال  ه 
ن د آب ة 

ا م                   م 
         

      

ت ق يم   س   م 
اط   

ىل  رص  يب  ع  ا إ ن  ر  ه 
ي ت 
             ب ن اص 

    
                     

    
       ﴾(2)»... 

 :املالئكة أفضل من رسول اهلل 

ة الطبولية، التي بني الناس، واختالفهم يف وأما املسأل»وقال:  ـ 02

فضل املالئكة عىل البرش، فإين سألت عن ذلك رسول اهلل صىل اهلل عليه 

 إن املالئكة أفضل. ]وآله[ وسلم يف الواقعة، فقال يل:

ئ ل ت: ما الدليل عىل ذلك، فام أقول؟! فقلت له:                                                      يا رسول اهلل، فإن س 

                                      

. وقد 271ص 2. وجمالس املؤمنني للقايض نور اهلل التسرتي )الطبعة احلجرية( ج633

: أن الظاهر هو أن هذه العبارة التي ذكرنا قد 221لروح املجرد صذكر الطهراين يف ا

التقطها الشيخ البهائي من كلامت ابن عريب وليست هي عني عبارته.. فراجع: الفتوحات 

ـ بمرص( ج  .663و  627ص 6املكية )ط دار الكتب العربية الكربى 

 من سورة هود. 47و  43 نتااآلي (1)



 

لناس، وقد صح عندكم، وثبت ـ أن قد علمتم أين أفضل ا فأشار إيل:

من ذكرين يف نفسه ذكرته يف »وهو صحيح ـ أين قلت عن اهلل تعاىل، أنه قال: 

 .«نهمنفيس، ومن ذكرين يف مأل ذكرته يف مأل خري م

وكم من ذاكر هلل تعاىل ذكره يف مأل أنا فيهم، فذكره اهلل يف مأل خري من 

 ذلك املأل الذي أنا فيهم.

 .(2)ي هبذه املسألة الخ..فام رسرت بيشء رسور

 كنز الكعبة وصل إليه بسبب بينه وبني اهلل:

                                                 واعلم أن اهلل تعاىل أودع الكعبة كنزا ، أراد رسول اهلل »وقال:  ـ 02

صىل اهلل عليه ]وآله[ وسلم أن خيرجه، فينفقه، ثم بدا له يف ذلك أمر آخر 

 ملصلحة رآها. 

برسول اهلل صىل اهلل عليه                                          ثم أراد عمر بعد  أن خيرجه، فامتنع، اقتداء

 ]وآله[ وسلم، فهو فيه إىل اآلن..

وأما أنا فسيق يل منه لوح من ذهب، جيء به إيل، وأنا بتونس، سنة 

ثامن وتسعني ومخس مئة، فيه شق، وغلظه إصبع، عرضه شرب، وطوله شرب 

 أو أزيد، مكتوب فيه بقلم ال أعرفه.

 وذلك لسبب طرأ بيني وبني اهلل.

                                                            أن يرده إىل موضعه، أدبا  مع رسول اهلل صىل اهلل عليه ]وآله[ وسلم. فسألت اهلل 

                                      

 .211و  210ص 12إبراهيم مدكور وعثامن حييى( جالفتوحات املكية )حتقيق  (1)



 

                                                              ولو أخرجته إىل الناس لثارت فتنة عمياء، فرتكته أيضا  هلذه املصلحة، 

فإنه صىل اهلل عليه ]وآله[ وسلم ما تركه سدى، وإنام تركه ليخرجه القائم 

 .(2)«لخ..       وعدال  ا                                           بأمر اهلل يف آخر الزمان، الذي يمأل األرض قسطا  

 فقه الرضيعة ونطقها:

واتفق يل مع بنت كانت يل ترضع، يكون عمرها دون »ويقول:  ـ 00

السنة، فقلت هلا: يا بنية ـ فأصغت إيل ـ ما تقولني يف رجل جامع امرأته، 

 فلم ينزل، ما جيب عليه؟

 جيب عليه الغسل. فقالت:

 .(0)«فغيش عىل جدهتا من نطقها. هذا شهدته بنفيس..

 ملعارف يف صدره:بحر ا

وملا رأيت اهلل تعاىل قد فتح إىل قلبي باب احلكمة، »ويقول:  ـ 03

وأجرى فيه بحارها، وسبح رسي يف سبحها، حتى إين واهلل، ألنظر إىل 

 معظم البحر، إذا اشتدت عليه الرياح الزعازع، فعال موجه، وارتفع دربه.

ج بحر املعارف واألرسار يف صدري، ف أجد معظم ذلك                                            ثم انظر إىل متو 

                                                               البحر بام وصفناه، من تالطم األمواج، ساكنا  ال حراك به، عند متوج بحر 

ي من ذلك العلم يف صدري، واصطفاقه، السيام يف مكة املرشفة، فداخلن

                                      

 .47ص 10راجع: الفتوحات املكية )حتقيق إبراهيم مدكور وعثامن حييى( ج (1)

 .79ص 10راجع: الفتوحات املكية )حتقيق إبراهيم مدكور وعثامن حييى( ج (2)



 

رعب شديد، وجزع عظيم، وخوف متلف، فعزمت عىل قطع امليعاد، وأن 

 ال أقعد للناس.

ت  بالقعود والنصيحة للحق، قرسا   ر 
                                 فأ م 
                      ، وحتام  واجبا ، فقعدت      

 .(2)«الخ..

لربام يكون لكالمه حقيقة، بأن                                     قال بعض اإلخوة ـ جادا  أو مازحا  ـ :

يكون بعض شياطني اجلن قد أمره بذلك!! ولعله هو الذي زين له وأراه 

 بحر املعارف يف صدره!!

 واحد عرصه:

 عىل باب مدخل رسداب قرب حميي الدين ابن العريب    ب     ت         وقد ك   ـ 04

 :فيقوليمدح فيه ابن عريب نفسه، من الشعر، بيت 

 دـواحـي العرص ذاك الـا لباقـوأن   ولـكـل عرص واحـد يسمـو بـه

                                                                 وقد كان يمكن أن ي ع د  هذا من خياالت الشعراء، ولكننا بعد أن قرأنا 

 ما قرأناه، عرفنا: أنه قاصد ملا يقول، مريد لرصيح داللته اللفظية.

العرص، هو صاحب األمر عجل اهلل تعاىل فرجه الرشيف، مع أن واحد 

 دون سواه، وقد خزي وخسئ من يدعي غري ذلك..

 يف احلكم: إشرتاكه مع النبي 

                                                     وقال وهو يتحدث عن مقام  شهده يف عامل املثال يف حرضة اجلالل، 

                                      

 .126جمموعة رسائل ابن عريب )املجموعة األوىل( ص (1)



 

صىل »، والصديق عىل يمينه «صىل اهلل عليه وآله»وأنه رأى فيه رسول اهلل 

 ، والفاروق عىل يساره.. و.. و.. قال:«وآله اهلل عليه

فالتفت السيد األعىل، واملورد العذب األحىل، والنور األكشف » ـ 01

 األجل، فرآين وراء اخلتم، الشرتاك بيني وبينه يف احلكم.

 .(2)«هذا عديلك، وابنك، وخليلك الخ.. فقال له السيد:

 حرضة العزة للصوفية:

العزة، وهي لنا السادسة والعرشون، ويقول: ونحن لنا حرضة  ـ 06

 .(0)«غري أن هذه احلرضة العزية التي لنا متفاضلة بيننا الخ..

        مقاما : ابن عريب أعىل من النبي 

ونقل القيرصي يف رشح الفص الشيثي عن ابن عريب: أنه قال يف  ـ 07

                                                   أنه رأى حائطا  من ذهب وفضة، وقد حتمل إال موضع لبنتني، »فتوحاته: 

ا من فضة، واألخرى من ذهب، فانطبع موضع تلك اللبنتني. قال: إحدامه

وأنا ال أشك أنني أنا الرائي، وال أشك أين أنا املنطبع موضعهام، ويب كمل »

ت ال رب   .(3)«رؤيا بانختام الوالية به                  احلائط، ثم ع 

وسيأيت يف الفصل التايل عن كتاب الفصوص، الفص الشيثي قوله: إن 

                                      

 .24و  22ص 1ق إبراهيم مدكور وعثامن حييى( جالفتوحات املكية )حتقي (1)

 .642جمموعة رسائل ابن عريب )املجموعة الثالثة( ص (2)

 .239ص 16منهاج الرباعة ج (6)



 

ط ينقص لبنة واحدة، وخاتم األنبياء يراه ينقص لبنتني، النبي يرى أن احلائ

إحدامها من ذهب، واألخرى من فضة.. وأنه يرى نفسه تنطبع موضع 

 تينك اللبنتني فيكمل احلائط..

 «..صىل اهلل عليه وآله»أنه يرى نفسه فوق النبي  وهذا معناه:

ونحن زدنا مع اإليامن باألخبار »..وقال يف الفتوحات:  ـ 08

شف، فقد سمعنا )رأينا خ ل( األحجار تذكر اهلل، رؤية عني، بلسان الك

                                                                ن ط ق، تسمعه آذاننا منها، وختاطبنا خماطبة العارفني بجالل اهلل، مما ليس 

 .(2)«يدركه كل إنسان

وله مدائح أخرى لنفسه، ال جمال لتتبعها. فراجع عىل سبيل املثال  ـ 09

                             غريه اليشء الكثري، والكثري جدا .. ففيه ويف (0)«الفتوحات املكية»كتابه: 
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 الفصل الثاين 

 

 األولياء واألقطاب.. أنبياء ال أرباب..

 

 



 



 

 

 

 

 

 معجزات أولياء الصوفية:

قد ذكرنا يف هذه الدراسة، أو أرشنا إىل نصوص قد رصحت: بأن حميي 

عي ألولياء الصوفية مقام النبوة، ولكن من دون ترشيع،                                                                    الدين ابن عريب يد 

عي هلم من الكرامات واألفعال العجيبة التي تصل إىل حد أنه يد كام

 .(2)اإلعجاز اليشء الكثري..

أن سياسة جعل البدائل وتكثريهم، توجب إضعاف بل  ونحن نعلم:

                                                            إسقاط، املقامات املعنوية، واحلط من الكرامات، فتكثري املراجع مثال  

 ادعاء املقامات يوجب ضعف أو سقوط مقام املرجعية يف النفوس.. وتكثري

                                                      لكثري من األشخاص، جيعل هذا األمر موهونا  ومبتذال . ويتضاءل 

اإلحساس بقيمة، وتفرد، وامتياز األنبياء واألولياء احلقيقيني، كام أن تكثري 

مقامات زارات واملقامات، من شأنه أن يضعف القيمة املعنوية التي تليق بامل

 «..عليهم السالم»ومشاهد أهل البيت 
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 والفتوحات املكية.



 

أن شيوع ادعاء الكرامات واملعجزات جيعل موضوع الكرامة  كام

                                                                    واملعجزة أمرا  مبتذال  وموهونا ، يتداوله الناس فيام بينهم، كام يتداولون 

 طعامهم ورشاهبم..

وتسقط بذلك قيمة النبوات ويصبح رسول اهلل الذي هو علة وجود العامل، 

، «صىل اهلل عليه وآله»ول مرتبته                                                 والنبي اخلاتم بمثابة واحد  من أولياء الصوفية، وتز

 ومراتب سائر األنبياء من النفوس، وتتضاءل قداستهم، وال تبقى أية ميزة هلم..

كام ويصبح أهل اإلمامة العظمى، وآيات اهلل الكربى، كسائر الناس، 

ال يصل أعظمهم، وأكرمهم، إىل أدنى مرتبة يصل إليها أي ويل من أولياء 

 رضها..ل البالد وعالصوفية املنترشين يف طو

وتضيع اإلمامة، ومعانيها، يف خضم هذا البحر املتالطم من الدعاوى 

العريضة، وليس ثمة أية ضابطة أو عالمة يعرف هبا الصادق من الكاذب، 

 والويل من الشقي، وأهل اإليامن من أولياء الشيطان..

ولعل هذا التضييع الذي يتكفل به هذا األسلوب الذكي، مل يكن 

ل كان هناك من يرغب بإشاعته واستمراره وتوسعته فهو ر العفوي، بباألم

مقيد لكثري من طالب اللبانات يف احلياة الدنيا حيث أنه أمر، له يف مجيع 

                                                                 فئات وطبقات الناس الطالب والراغب، ما دام أنه سبيل سهل الد عاء هذه 

تاج إىل املقامات املغرية، ونيل درجات خيالية من التقديس، من دون أن حي

 بذل جهد، أو مال، أو غري ذلك..

ولو أننا مل نستطع أن نستيقن أن هناك من شجع هذا االجتاه ونامه، 

                                                                    ورعاه وغذاه، فال أقل، من أن ذلك مل يزعج أحدا  من أهل الدنيا، بل هو قد 

 نال رضاهم، بل وإعجاهبم يف كثري من األحيان..



 

عام ي املنحى الوما دمنا بصدد اإلشارة إىل فقرات يسرية وتعط

للمتصوفة فيام يضفونه عىل أنفسهم من هاالت التقديس، واخرتاع 

الكرامات، حيث يظهرون التنكر للذات، والزهد يف الدنيا، مع أن جوهر 

هذا السلوك هو التسويق لألشخاص، واملزيد من التسلط عىل عقول 

نهم، الناس، واستئسار عقوهلم، ونيل أعىل درجات الكرامة لدى البسطاء م

واستحداث مواقع يف وجداهنم الربيء، تقوم عىل اإلحياء واالدعاء 

 للمقامات، وللترصفات، وللمعجزات، والكرامات.

فكان أن اخرتعوا هلم سالسل مقامات، هياكل موهومة، ومراتب، 

وألقاب، وطبقات غري مفهومة، تتجىل بوضوح فيام ذكره حميي الدين بن 

ات األولياء، وأسامئهم، حول طبق «يةالفتوحات املك»عريب يف كتابه: 

ومراتبهم، وأعدادهم، ومواصفاهتم، وهي ال تعدو أن تكون جمرد ترتيبات 

اقرتاحية، واصطالحات ذوقية، ليس عليها دليل، وليس هلم إىل إثباهتا 

سبيل، ال من آية، وال من أثر عن سيد اخللق، وأفضل الكائنات والبرش، 

 غرر..حممد وآله األئمة امليامني ال

هنا مفردات يسرية من بحر عجاج، متالطم األمواج، من  ونذكر

االدعاءات العريضة للكرامات، واملعجزات، والترصفات مما زخرت به 

 فنقول:كتب ومؤلفات ابن عريب، 

 إستغناء املتصوفة عن املعصوم:

 األولياء فوق األنبياء:

أفسح إن ما يدعيه الصوفية من نيل املعارف عن طريق الكشف، قد 



 

                                                     عاء االستغناء عن املعصوم، ثم هو قد مكنهم من اد عاء نيل            ل أمام اد  املجا

 العلوم واملعارف، التي قد ال يصل إليها ملك مقرب، وال نبي مرسل..

والعجز عن درك »فمنا من جهل يف علمه، فقال: »قال ابن عريب:  ـ 2

ول، بل اإلدراك إدراك، ومنا من علم، فلم يقل مثل هذا، وهو أعىل الق

 العلم السكوت ما أعطاه العجز.  أعطاه

 وهذا هو أعىل عامل باهلل، وليس هذا إال خلاتم الرسل، وخاتم األولياء.

وما رآه أحد من األنبياء والرسل إال من مشكاة الرسول اخلاتم، وال 

يراه أحد من األولياء إال من مشكاة الويل اخلاتم، حتى إن الرسل ال يرونه 

م األولياء. فإن الرسالة والنبوة، أعني نبوة من مشكاة خاتمتى رأوه إال 

                                               الترشيع ورسالته تنقطعان، والوالية ال تنقطع أبدا .

فاملرسلون مم كوهنم أولياء ال يرون ما ذكرناه من مشكاة خاتم 

 األولياء، فكيف من دوهنم من األولياء؟!

لرسل من                                                    وإن كان خاتم األولياء تابعا  يف احلكم ملا جاء به خاتم ا

يع، فذلك ال يقدح يف مقامه، وال يناقض ما ذهبنا إليه، فإنه من وجه الترش

 يكون أنزل، كام أنه من وجه يكون أعىل..

وقد ظهر يف ظاهر رشعنا ما يؤيد ما ذهبنا إليه يف فضل عمر يف أسارى 

 بدر باحلكم فيهم، ويف تأبري النخل. 

بة، وإنام ء، ويف كل مرتفام يلزم الكامل أن يكون له التقدم يف كل  ء

 نظر الرجال إىل التقدم يف رتبة العلم باهلل، هنالك مطلبهم..

 وأما حوادث األكوان، فال تعلق خلواطرهم هبا، فتحقق ما ذكرناه..



 

وملا مثل النبي صىل اهلل عليه ]وآله[ وسلم النبوة باحلائط من اللبن، 

 بنة. وسلم تلك الل وقد كمل سوى موضع لبنة، فكان صىل اهلل عليه ]وآله[

وأما خاتم األولياء، فال بد له من هذه الرؤيا، فريى ما مثله به رسول 

اهلل صىل اهلل عليه ]وآله[ وسلم، ويرى يف احلائط موضع لبنتني. واللبن من 

ذهب وفضة، فريى اللبنتني اللتني تنقص احلائط عنهام، وتكمل هبام: لبنة 

ع تينك اللبنتني، تنطبع يف موض ذهب، ولبنة فضة، فال بد أن يرى نفسه

 فيكون خاتم األولياء تينك اللبنتني فيكمل احلائط..

والسبب املوجب لكونه رآها لبنتني أنه تابع لرشع خاتم الرسل يف 

 الظاهر، وهو موضع اللبنة الفضة، وهو ظاهره، وما يتبعه فيه من األحكام.

ه متبع فيه، ألنكام هو آخذ عن اهلل يف الرس ما هو بالصورة الظاهرة 

يرى األمر عىل ما هو عليه، فال بد أن يراه هكذا، وهو موضع اللبنة الذهبية 

يف الباطن، فإنه أخذ من املعدن الذي يأخذ منه امللك، الذي يوحي به إىل 

 الرسول..

 فإن فهمت ما أرشت به فقد حصل لك العلم النافع بكل  ءء.

من مشكاة أحد يأخذ إال فكل نبي من لدن آدم إىل آخر نبي، ما منهم 

خاتم النبيني، وإن تأخر وجود طينته، فإنه بحقيقته موجود، وهو قوله صىل 

                                                                   اهلل عليه ]وآله[ وسلم: كنت نبيا  وآدم بني املاء والطني. وغريه من األنبياء 

                         ما كان نبيا  إال حني بعث..

                                                         وكذلك خاتم األولياء كان وليا  وآدم بني املاء والطني، وغريه من 



 

 .(2)«                                    وليا  إال بعد حتصيله رشائط الوالية الخ..ولياء ما كان األ

 وبعد أن ذكر انقطاع نبوة الترشيع، قال:  ـ 0

إال أن اهلل لطف بعباده، فأبقى هلم النبوة العامة التي ال ترشيع فيها، »

وأبقى هلم الترشيع يف االجتهاد يف ثبوت األحكام، وأبقى هلم الوراثة يف 

نبياء، وما ثم مرياث يف ذلك إال فيام علامء ورثة األالترشيع، فقال: ال

 اجتهدوا فيه من األحكام فرشعوه..

فإذا رأيت النبي يتكلم بكالم خارج عن الترشيع، فمن حيث هو ويل 

وعارف. وهلذا مقامه من حيث هو عامل أتم وأكمل من حيث هو رسول، أو 

 ذو ترشيع ورشع.

أنه قال:  ينقل إليك عنه                                   فإذا سمعت أحدا  من أهل اهلل يقول، أو

 الوالية أعىل من النبوة، فليس يريد ذلك القائل إال ما ذكرناه.

إن الويل فوق النبي والرسول، فإنه يعني بذلك يف شخص  أو يقول:

من حيث هو ويل أتم من حيث هو « عليه السالم»واحد، وهو أن الرسول 

 .(0)«نبي رسول، ال أن الويل التابع له أعىل منه..

ن الرشع تكليف بأعامل خمصوصة، أو هني عن إ»إىل أن يقول:  ـ 3

 أفعال خمصوصة، وحملها هذه الدار، فهي منقطعة. 

والوالية ليست كذلك، إذ لو انقطعت النقطعت من حيث هي، كام 

                                      

 .32و  36و  32فصوص احلكم ص (1)

 .164فصوص احلكم ص (2)



 

 انقطعت الرسالة من حيث هي، وإذا انقطعت من حيث هي مل يبق هلا اسم. 

                 ، وتعلقا ، فقوله                ه ختلقا  وحتققا  والويل اسم باق هلل تعاىل، فهو لعبيد

للعزير: لئن مل تنته عن السؤال عن ماهية اهلل ألحمون اسمك من ديوان 

 .«النبوة، فيأتيك األمر عىل الكشف بالتجيل..

إذ النبوة والرسالة خصوص رتبة يف الوالية عىل »إىل أن قال:  ـ 4

 .(2)«بعض ما حتوي عليه الوالية من املراتب الخ..

لعامة لألولياء، وأهنا مل تنقطع. والذي انقطع ته بثبوت النبوة اوترصحيا

 .(0)هو نبوة الترشيع، كثرية وغزيرة

 خلفاء الرسل:

وهلذا مات رسول اهلل صىل اهلل عليه ]وآله[ وسلم ومل »ويقول:  ـ 1

ينص بخالفة عنه إىل أحد، وال عينه، لعلمه أن يف أمته من يأخذ اخلالفة عن 

 .قة يف احلكم املرشوععن اهلل مع املواف ربه، فيكون خليفة

فلام علم صىل اهلل عليه ]وآله[ وسلم ذلك مل حيجز األمر، فلله خلفاء 
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 .(2)«يف خلقه يأخذون من معدن الرسول والرسل الخ..

 عبدة العجل، عبدة هلل تعاىل:

، يقول: «عليه السالم»وعن عبدة العجل يف زمن النبي موسى  ـ 6

لم ما عبده أصحاب العجل، ألمر من هارون، ألنه عفكان موسى أعلم با»

 .«لعلمه بأن اهلل قد قىض أن ال يعبد إال إياه، وما حكم اهلل بيشء إال وقع..

 العجل بعض املجايل اإلهلية:

                                     فسامه إهلا  بطريق التنبيه وللتعليم، ملا « أنظر إىل إهلك»إىل أن قال:  ـ 7

 .(0)علم أنه بعض املجايل اإلهلية

 وة املطلقة:ولياء.. هو خاتم النبخاتم األ

وأما ختم الوالية املحمدية، فهي لرجل من العرب، من »وقال:  ـ 8

                                                           أكرمها أصال  ويدا ، وهو يف زماننا اليوم موجود عرفت به سنة مخس 

وتسعني وثامن مئة، ورأيت العالمة التي قد أخفاها احلق فيه عن عيون 

و خاتم خاتم الوالية منه، وه عباده، وكشفها يل بمدينة فاس، حتى رأيت

 النبوة املطلقة، ال يعلمه كثري من الناس.

وقد ابتاله اهلل بأهل اإلنكار عليه، فيام يتحقق به من احلق يف رسه من 

 العلم به.
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وكام أن اهلل ختم بمحمد صىل اهلل عليه ]وآله[ وسلم نبوة الرشايع، 

ن الورث املحمدي، كذلك ختم اهلل باخلتم املحمدي الوالية التي حتصل م

لتي حتصل من سائر األنبياء، فإن من األولياء من يرث إبراهيم وموسى ال ا

 .(2)«وعيسى، فهؤالء يوجدون بعد هذا اخلتم املحمدي..

 خاتم األولياء، ليس هو املهدي:

استحق أن يكون لواليته اخلاصة ختم يواطئ اسمه »ويقول:  ـ 9

دي املسمى، وز خلفه، وما هو باملهاسمه صىل اهلل عليه ]وآله[ وسلم، وجي

املعروف باملنتظر، فإن ذلك من ساللته وعرتته، واخلتم ليس من ساللته 

 .(0)..«احلسية، ولكنه من ساللة أعراقه وأخالقه صىل اهلل عليه ]وآله[ وسلم

 الكفار هم األولياء:

 يقول:  «األولياء يف صفة األعداء»ويف كالم له حول  ـ 22

أعدائه؟ وذلك أنه ملا أبدع  سبحانه أولياءه يف صفة انظر كيف أخفى»

 األمناء من اسمه اللطيف، وجتىل هلم يف اسمه اجلميل، فأحبوه تعاىل.. 

والغرية من صفات املحبة، يف املحبوب واملحب، بوجهني خمتلفني. 

فسرتوا حمبته تعاىل غرية منهم عليه، كالشبيل وأمثاله، وسرتهم احلق هبذه 

         ي عرفوا.الغرية عن أن 
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وا  ﴿فقال تعاىل:  ر  ين  ك ف 
              إ ن  ال ذ 
.. أي سرتوا ما بدا هلم يف مشاهدهتم (2)﴾          

من أرسار الوصلة، فقال: ال بد من أن أحجبكم عن ذايت بصفايت. فتاهوا 

كذلك فام استعدوا. فأنذرهتم عىل ألسنة أنبيائي الرسل، يف ذلك العامل، فام 

وهم ما احلق من عني التفرقة،  عرفوا: ألهنم يف عني اجلمع، وخاطبهم

عرفوا عامل التفصيل، فلم يستعدوا. وكان احلب قد استوىل عىل قلوهبم 

 سلطانه، غرية من احلق يف ذلك الوقت.

                                                             فأخرب تعاىل نبيه صىل اهلل عليه ]وآله[ وسلم، روحا  وقرآنا ، بالسبب 

ىل  ق  ﴿الذي أصمهم عن إجابة ما دعاهم إليه، فقال:  ت م  اّلل  ع  م                     خ  .. (0)﴾        ل وهب 

م  ﴿ريه، فلم يسمعها غ ه 
ع  م  ىل  س  ع       و 
.. فال يسمعون سوى كالمه عىل ﴾             

م  ﴿                                             ألسنة العامل، فيشهدونه يف العامل متكلام  بلغاهتم: 
ه  ار  ىل  أ ب ص  ع     و 
                  

ة   او  ش 
        غ 
.. من سناه ـ إذ هو النور ـ وهبائه، إذ له اجلالل واهليبة: يريد ﴾  

 دمة..الصفة التي جتىل هلم فيها املتق

حور اللذات بمشاهدة الذات، فقال هلم: ال فأبقاهم احلق غرقى يف ب

يم  ﴿بد لكم من 
اب  عظ  ذ      ع 
 فام فهموا ما العذاب، الحتاد الصفة عندهم.  ﴾           

، «مجيع األسامء»فأوجد هلم احلق عامل الكون والفساد، وحينئذ علمهم 

ني عنده يف خزائن وأنزهلم عىل العرش الرمحاين، وفيه عذاهبم، وقد كانوا خمبوئ

                                                       غيوبه، فلام أبرصهتم املالئكة خرت سجودا  هلم، فعلموهم األسامء..

                                      

 من سورة البقرة. 3 اآلية (1)

 من سورة البقرة. 7 اآلية (2)



 

فأما أبو يزيد، فلم يستطع االستواء، وال أطاق العذاب، فصعق من 

 .«ردوا عيل حبيبي، فإنه ال صرب له عني»حينه. فقال تعاىل: 

 فحجب بالشوق واملخاطبة. 

ريس. فبدت هلم القدمان، وبقي للكفار، فنزلوا من العرش إىل الك

 .(2)«هذه النشأة اجلسمية.. «الثلث الباقي من ليلة»ا عليهام يف فنزلو

إن أبا يزيد نفخ يف النملة التي قتلها فحييت، فكان »وقال:  ـ 22

 .(0)«عيسوي املشهد

وكتاب تذكرة األولياء مشحون بام يدعونه كرامات ومعجزات 

، أو ينتهي إىل حللصوفية.. فمن أراد املزيد الذي ال ي د،                           كاد حيرصه عد 

 فعليه بمراجعة ذلك الكتاب وأشباهه..

 

 

                                      

 .113ص 1ج( لبنانـ بريوت ـ دار صادر )ط الفتوحات املكية  (1)

 .122فصوص احلكم ص (2)



 

 

 

 



 

 القسم الثالث

 

 ابن عريب.. سني متعصب..

 

 

 وهو يشتمل عىل:

 الفصل األول: سامت ومناهج..

 الفصل الثاين: نبذة من عقائده..

 الفصل الثالث: أئمته.. ومقاماهتم؟!

 الفصل الرابع: مقامات أيب بكر..

 اخلامس: عمر بن اخلطاب الويل املعصوم.. الفصل

  الفصل السادس: شخصيات يعظمها إىل حد التقديس

 الفصل السابع: قبائح أم مدائح..

 



 



 

 

 

 الفصل األول

 

 سامت ومناهج..



 



 

 

 

 

 بـدايـة:

فإن من يراجع حياة ابن عريب جيد: أن منهجه غريب عن منهج  وبعد،

، وأن سامت «عليهم السالم»لبيت الشيعة والتشيع، وعن كل ما قرره أهل ا

العميق ظاهرة عليه يف خمتلف املجاالت التي تصدى للحديث  التسنن

 عنها.. 

من هذه السامت، ونامذج من « متفرقات»ونحن نورد يف هذا الفصل 

 تلك املناهج، تؤكد هذه احلقيقة، فنقول:

 :دعاء ختم صحيح البخاري

 :«لفتوحاتا»الباب األخري من  يفقال يف الدعاء  ـ 2

وأدامها لنا،  ،                         ا خريا ! ورزقنا اهلل العافية                         اللهم اسمعنا خريا ، وأطلعن»

ن ا إ ن ﴿ومجع اهلل قلوبنا عىل التقوى، ووفقنا ملا حيب ويرىض!  ذ  اخ  ب ن ا ال  ت ؤ                              ر 

ىل  ال   ا ك ام  ْح  ل ت ه  ع  رص  
ل ي ن ا إ  ل  ع 

ال  ُت  م  ب ن ا و  ن ا ر 
ط أ  ين ا أ و  أ خ 

                             ن س 
               

                      
                  

ب ن ا      ن ا ر 
ن ق ب ل 

ين  م 
            ذ 

        
      

  

ال   ل ن ا     و  ن ا            ُت  م  ال ن ا ف انرص   و  ْح  ن آ أ نت  م  ار  ر  ل ن ا و 
ف  اغ  ن ا و  اع ف  ع   و 

ا ال  ط اق ة  ل ن ا ب ه                                                  م 
                      

                         

ين   ر 
اف  م  ال ك  ىل  ال ق و        ع 
                       ﴾(2).. 

                                      

 من سورة البقرة. 273 اآلية (1)



 

 ثم يقول: 

 هذا الدعاء سمعته من رسول اهلل صىل اهلل عليه ]وآله[ وسلم يف»..

وذلك  ،«صحيح البخاري»يه من كتاب يدعو به بعد فراغ القارئ عل ،املنام

ه ؤورة وباب أجياد، يقر            بني باب احلز   ،بمكة ،سنة تسع وتسعني ومخسامئة

الرجل الصالح حممد بن خالد الصديف التلمساين، وهو الذي كان يقرأ 

 .(2)«أليب حامد الغزايل «اإلحياء»علينا كتاب 

 وضوء ابن عريب:

أحد يعرف الفرق بني وضوء  ولسنا بحاجة إىل اإلشارة إىل أن كل ـ 0

أهل السنة، ووضوء الشيعة، وأن الشيعة ال يغسلون أرجلهم فيه، وإنام 

يمسحون ظاهرها من رؤوس األصابع إىل الكعبني، كام أهنم ال يمسحون 

 حول آذاهنم..

أهل ولكن وضوء ابن عريب ال يشبه وضوء الشيعة، بل هو عني وضوء 

االكتفاء بمسح مقدم الرأس، بل  السنة، فهو يغسل الرجلني، ويرى عدم

 .(0)                                       يضيف إليه املسح حول األذنني أيضا ، فراجع..

                                      

 272، والوصايا ص442ص 2بية الكربى بمرص( جالفتوحات املكية )ط دار الكتب العر (1)

 .646و  642والروح املجرد ص 274و 

وراجع: الفتوحات املكية )ط  604راجع: جمموعة رسائل ابن عريب )املجموعة الثانية( ص (2)

 املكتبة العربية القاهرة( حني يتحدث عن أرسار الطهارة يف السفر اخلامس. 1977سنة 



 

 ال يقول بالقياس، لكنه جييز احلكم به:

                                               وأما القياس فمختلف يف اختاذه دليال  وأصال ، فإن له »وقال:  ـ 3

به عىل تركه، ويف مواضع                                         وجها  يف املعقول، ففي مواضع تظهر قوة األخذ 

 ال يظهر ذلك. 

ومع هذا فام هو دليل مقطوع به، فأشبه أخبار اآلحاد، فإن االتفاق 

واقع عىل األخذ به، مع كونه ال يفيد العلم. وهو أي العلم أصل من أصول 

                                                            إثبات األحكام، فليكن القياس مثله، إذا كان جليا  ال يرتاب فيه.

 ، فإين أجيز احلكم به ممن أداه اجتهادهوعندنا، وإن مل أقل به يف حقي

إىل إثباته، أخطأ يف ذلك أم أصاب، فإن الشارع أثبت حكم املجتهد، وإن 

 أخطأ، وأنه مأجور..

                                                               فلوال أن املجتهد استند إىل دليل يف إثبات القياس، من كتاب، أو سن ة، 

 وإمجاع، أو من كل أصل منها، ملا حل له أن حيكم به..

وى يف حكم النظر عند املنصف القياس اجليل أق بل ربام يكون يف

 .(2)«الداللة عىل احلكم من خرب الواحد الصحيح..

ونحن نقطع أنه ال بد فيها )أي يف هذه املسألة الفرعية( » إىل أن قال:

من حكم إهلي مرشوع، وقد انسد الطرق، فلجأنا إىل األصل، وهو النظر 

                           كتابا  وسنة، فنظرنا يف ذلك،  العقيل، واختذنا قواعد إثبات هذا األصل،

                                                           القياس أصال  من أصول أدلة األحكام، هبذا القدر من النظر العقيل.  فأثبتنا

                                      

 .223و  224ص 16يق إبراهيم مدكور وعثامن حييى( جالفتوحات املكية )حتق (1)



 

                                                           حيث كان له حكم يف األصول، فقسنا مسكوتا  عنه عىل منطوق به لعلة 

معقولة، ال يبعد أن تكون مقصودة للشارع، جتمع بينهام يف مواضع 

 . «. فهذا مذهبنا يف هذه املسألة                                  الرضورة، إذا مل نجد فيه نصا  معينا  

بدأ يتكلم حول ختطئة مثبت القياس، وأن هذه التخطئة خطأ ال ثم 

 .(2)يصح..

فهو قد قال هذا، رغم أنه قد رصح بأنه ال يقول بالقياس، ألن النبي 

 .(0)مل يأمر به؟!..« صىل اهلل عليه وآله»

بني فتجده يصعد، ويصوب، ويتذاكى، ويتذبذب، ويسعى للتوفيق 

القياس، ومقام القائلني به، وتأكيد رفضه للعمل بالقياس، وبني حفظ مقام 

 حجية أحكامهم به، ومعذوريتهم فيها..

بني املغرب « صىل اهلل عليه وآله»                         ويقول معقبا  عىل مجع النبي  ـ 4

  والعشاء يف املزدلفة، وبني الظهر والعشاء يف عرفة:

د رسول اهلل صىل اهلل عليه ]وآله[ فإن اهلل قد علم من عباده: أهنم بع»..

                                                             وسلم يتخذون القياس أصال  فيام ال جيدون فيه نصا  من كتاب، وال سنة، 

وال إمجاع، فوفق رسول اهلل صىل اهلل عليه ]وآله[ وسلم إىل اجلمع يف هذا 

مثبتوا القياس اليوم بتقديم صالة العرص، وتأخري صالة املغرب، ليقيس 

 التقديم هلذا التقديم..التأخري هلذا التأخري، و

                                      

 .229و  227ص 16الفتوحات املكية )حتقيق إبراهيم مدكور وعثامن حييى( ج (1)

 .232ص 16راجع: الفتوحات املكية )حتقيق إبراهيم مدكور وعثامن حييى( ج (2)



 

وقد قرر الشارع حكم املجتهد أنه حكم مرشوع، فإثبات املجتهد 

                                                               القياس أصال  يف الرشع، بام أعطاه دليله، ونظره واجتهاده، حكم رشعي، ال 

 ينبغي أن يرد عليه من ليس القياس من مذهبه.

                              رع قد قرره حكام  يف حق من أعطاه وإن كان ال يقول به، فإن الشا

 ده ذلك.اجتها

 فمن تعرض للرد عليه، فقد تعرض للرد عىل حكم أثبته الشارع.

 .(2)«وكذلك صاحب القياس، إن رد عىل حكم الظاهري الخ..

 العمل بخرب شارب اخلمر، يف إفاقته:

ز أخذ اخلرب من الفاسق، حتى من شارب اخلمر، إذا  ـ 1                                                   وهو جيو 

ث يف حا  .(0)ل إفاقته..         حد 

 بة ال غري:اإلمجاع هو إمجاع الصحا

اإلمجاع هو إمجاع الصحابة بعد رسول اهلل صىل اهلل عليه »ويقول:  ـ 6

 .(3)«]وآله[ وسلم ال غري، وما عدا عرصهم فليس بإمجاع حيكم به

 النبي برش، ال يتبع إال إذا أمر:

إال إذا أمر ، «صىل اهلل عليه وآله»وهو ال يرى لزوم اتباع النبي  ـ 7

                                      

 .167و  167ص 7الفتوحات املكية )حتقيق إبراهيم مدكور وعثامن حييى( ج (1)

 .242و  246ص 16راجع: الفتوحات املكية )حتقيق إبراهيم مدكور وعثامن حييى( ج (2)

 .230ص 16راجع: الفتوحات املكية )حتقيق إبراهيم مدكور وعثامن حييى( ج (6)



 

برش، يتحرك كام يتحرك البرش، ويرىض  «السالمعليه »فإنه »بذلك، قال: 

كام يرىض البرش، ويغضب كام يغضب البرش، فال يلزمنا اتباعه يف أفعاله إال 

 .(2)«إن أمر بذلك

 البدع سنن مرشوعة:

صىل اهلل عليه »وهو يرصح بأن البدع التي رشعها غري رسول اهلل  ـ  8

 رشوعة.، هي سنن م«وآله

 عة الرتاويح، وغيها، فهو يقول:وكأنه من أجل أن يصحح بد

هي عىل قسمني: سنة أمر هبا الرسول، وحرض عليها، أو فعلها »

                                                                     بنفسه، وخري  أمته يف فعلها، وسنة ابتدعها واحد من األمة، فاتبع فيها، فله 

 .(0)«..أجرها، وأجر من عمل هبا

 اإلستحسان:

 يقول:  وحول مرشوعية االستحسان ـ 9

ائع املستحسنة بعد رسول اهلل صىل اهلل عليه أما السنن التي هي الرش»

رمحه »]وآله[ وسلم، فهو اإلستحسان عند الفقهاء الذي قال فيه الشافعي 

من استحسن فقد رشع، فأخذها الفقهاء منه عىل جهة الذم، وهو «: اهلل

  «.ريض اهلل عنه نطق بحقيقة مرشوعة، مل تفهم عنه، فإنه..

                                      

 .236ص 16راجع: الفتوحات املكية )حتقيق إبراهيم مدكور وعثامن حييى( ج (1)

 .679ص 6مدكور وعثامن حييى( جراجع: الفتوحات املكية )حتقيق إبراهيم  (2)



 

ي من سن سنة حسنة ـ فقد رشع. ويا فمن استحسن ـ أ».. إىل أن قال:

 .(2)«                                          عجبا  من عدم فهم الناس كالم الشافعي يف هذا..

 صالته عىل مجيع الصحابة:

 كانت آخر عبارة له يف الفتوحات املكية هي التالية: ـ 22

 «.وصىل اهلل عىل سيدنا حممد خاتم النبيني، وعىل آله وصحبه أمجعني»

عىل العدول من الصحابة، وهم إنام يصيل  ن الشيعيأومن الواضح: 

، أو اغتصب «عليه السالم»                                          قليلون، وليس من بينهم من حارب اإلمام عليا  

وغريهم ممن حارب  ومعاوية، والزبري، ،عىل طلحة     مثال  ال يرتىض حقه، ف

ر الناقة برسول اهلل «عليه السالم»            اإلمام عليا   صىل اهلل عليه »                                ، وال عىل من نف 

وال عىل عبد اهلل بن أيب، واحلكم بن أيب العاص، يوم العقبة، و «وآله

 وغريهم.. وغريهم..

 :غرية النبي 

ويف هذا اليوم لعبت األحابشة يف مسجد »ويقول عن يوم العيد:  ـ 22

رسول اهلل صىل اهلل عليه ]وآله[ وسلم، وهو واقف ينظر إليهم، وعائشة 

 .(0)«عليه ]وآله[ وسلم..ريض اهلل عنها خلفه صىل اهلل 

، ولو من «صىل اهلل عليه وآله»فهل ترى هذا الفعل يليق برسول اهلل 

                                      

 .292و  291ص 16راجع: الفتوحات املكية )حتقيق إبراهيم مدكور وعثامن حييى( ج (1)

 .231ص 7الفتوحات املكية )حتقيق إبراهيم مدكور وعثامن حييى( ج (2)



 

صىل اهلل »الناحية االجتامعية، بغض النظر عن موضوع الغرية. ورسول اهلل 

 أغري البرش؟« عليه وآله

                                                  ثم إنه هل كان مسجد الرسول موضعا  للعب األحابشة؟!..

 :الغناء يف بيت رسول اهلل 

هذا اليوم دخل بيت رسول اهلل صىل اهلل  ويف»قال ابن عريب:  ـ 20

عليه ]وآله[ مغنيتان، فغنتا يف بيت رسول اهلل صىل اهلل عليه ]وآله[ وسلم، 

 ورسول اهلل صىل اهلل عليه ]وآله[ وسلم يسمع.

                                                              وملا أراد أبو بكر الصديق ريض اهلل عنه، حني دخل، أن يغري  عليهام، قال 

 .(2)«وسلم: دعهام يا أبا بكر، فإنه يوم عيدله رسول اهلل صىل اهلل عليه ]وآله[ 

 رشك أيب طالب:

أمر النبي صىل اهلل عليه ]وآله[ وسلم بغسل عمه أيب »ويقول:  ـ 23

 .(0)«طالب، وهو مرشك

 بغسل املرشك؟!!« صىل اهلل عليه وآله»وال ندري كيف!! وملاذا يأمر 

 عباس، عن النبيوذكر حديث صحيح مسلم بن احلجاج، عن ال ـ 24

                                            أهون أهل النار عذابا  أبو طالب، وإن يف قدميه »: «صىل اهلل عليه وآله»

 .. «لنعلني يغيل منهام دماغه

                                      

 .232و  231ص 7الفتوحات املكية )حتقيق إبراهيم مدكور وعثامن حييى( ج (1)

 .277و  277ص 7)حتقيق إبراهيم مدكور وعثامن حييى( جالفتوحات املكية  (2)



 

 ثم عقب ذلك بقوله:

فانظر كيف كان له قدم صدق يف حمبته، وقبول أمره، ولكنه انتقل فيه »

 النار. اخلوف من اخللق، والرجاء هلم، فظهرت حقيقته له بعد املوت، بنعلني من

أال »احلكمة يف كوهنام يغيل منهام دماغه، فألن يف الصحيح:  وأما

 أخربكم برأس األمر وعموده، وذروة سنامه؟: اجلهاد يف سبيل اهلل..

                                               أن أبا طالب كان أشد الناس جهادا  عن رسول اهلل صىل  ومن املعلوم:

فكان خوفه                                                           اهلل عليه ]وآله[ وسلم، ولكنه مل يتدين بدينه، خشية من السب ة، 

                                  اهلل سببا  إلحباط جهاده، وإفساده..لغري

                                                            وهكذا تكون حقيقة خوفه لغري اهلل، وهي نعله يف النار، سببا  إلذابة 

 .(2)دماغه، وهو هلب رأسه، وإحباطه باإلذابة واإلفساد..

ي ﴿وقال حول نزول آية:  ـ 21 ن  اّلل  ُّي  د 
ل ك  ب ب ت  و  ن  أ ح  ي م 

              إ ن ك  ال  هت  د 
                        

               

اء ن ي ش  ولو كان للهمة أثر وال بد، مل يكن أحد أكمل من رسول »..، (0)﴾          م 

اهلل صىل اهلل عليه ]وآله[ وسلم، وال أعىل وال أقوى مهة منه، وما أثرت يف 

 .(3)«إسالم أيب طالب عمه. وفيه نزلت اآلية التي ذكرناها الخ..

 تأبري النخل، والنزول عىل املاء يف بدر:

املجتهد، فليس لغريه الذي الشارع قرر حكم ويقول حول أن  ـ 26

                                      

 .220و  269و  267جمموعة رسائل ابن عريب )املجموعة الثانية( ص (1)

 من سورة القصص. 43 اآلية (2)

 160فصوص احلكم ص (6)



 

                              يراه خمطئا  إزالة حكم اجتهاده:

أصل هذا الباب يف قبول الكامل ما يشري به األنقص، يف املسألة التي »

هي أعلم هبا منه، حديث تأبري النخل، وقوله صىل اهلل عليه ]وآله[ وسلم 

 ألصحابه: أنتم أعلم بمصالح دنياكم. ورجع إىل قوهلم. 

هلل عليه ]وآله[ وسلم إىل قوهلم يوم بدر يف ذلك رجوعه صىل اوك

 .(2)«نزوله عىل املاء..

 عدالة أهل املذاهب:

                                            ليس للشافعي مثال  إذا كان حاكام  أن يرد شهادة »ويقول:  ـ 27

                                                              احلنفي، إذا كان عدال ، مع اعتقاده حتليل النبيذ. وحيده عليه إن رشبه 

 ليه إقامة احلد..لدليله، فيجب ع                             احلنفي. لكونه حاكام  يرى حتريمه 

                                                              وكاحلنفي إذا كان حاكام ، وقد رأى شافعيا  تزوج بابنته املخلوقة من 

                                                                   ماء الزنا منه، ويشهد عنده، فال يرد شهادته، إذا كان عدال . ويفرق بينه 

                                                                    وبني زوجته التي هي ابنته لصلبه، املخلوقة من ماء الزنا، لكونه حاكام  ذا 

 .(0)«قتسلطان، فإنه صاحب الو

 صحابة:حول ال

ومن األمور التي يرص عليها أهل السنة، حكمهم عىل الصحابة كلهم 

                                      

 .290ص 7الفتوحات املكية )حتقيق إبراهيم مدكور وعثامن حييى( ج (1)

. وراجع: 290و  279ص 7م مدكور وعثامن حييى( جالفتوحات املكية )حتقيق إبراهي (2)

 .207و  203و  36فصوص احلكم ص



 

بأهنم عدول، وأنه اليصح التعرض ألي منهم يف  ءء مما صدر منه، حتى 

لو خرج أحدهم عىل إمام زمانه، وقاد اجليوش، وخاض احلروب، وقتل 

 بسبب ذلك عرشات األلوف.. 

قاطعة وقوية، حيث  ا املبدأ بصورةوها هو ابن عريب يقرر نفس هذ

يوجب اإلمتناع عن أي مساس بأي واحد من الصحابة. ويعلن سخطه 

                                                          عىل من يسب حتى بعض الصحابة، متجاهال  حقيقة اجلرائم التي صدرت 

 عن ذلك البعض، مثل قتل املؤمنني، واخلروج عىل إمام زمانه.. 

عليه »سى فواهلل يا وليي، لقد قرع سمع أخيك سب عي»قال:  ـ 28

 .(2)«، وسب بعض الصحابة الكرام الخ..«مالسال

وقال وهو يتحدث عن عثامن، ومعاوية، وما أحدثاه يف صالة  ـ 29

 العيد:

فالظن هبم )الصحابة( مجيل ريض اهلل عنهم، وال سبيل إىل جترحيهم، »

وإن تكلم بعضهم يف بعض، فلهم ذلك، وليس لنا اخلوض فيام شجر 

م حديثو عهد بنبوة. وهم مأجورون يف اجتهاد، وهبينهم، فإهنم أهل علم و

 .(0)«كل ما صدر منهم عن اجتهاد، سواء أخطأوا أم أصابوا

، ما يشري إىل ذلك «شخصيات يقدسها»وقد تقدم يف فصل:  ـ 02

                                                        أيضا ، فراجع ما ورد حتت عنوان: دفاعه عن معاوية يف بدعته..

                                      

 .146و  142جمموعة رسائل ابن عريب )املجموعة األوىل( ص (1)

 .249و  247ص 7الفتوحات املكية )حتقيق إبراهيم مدكور وعثامن حييى( ج (2)



 

 ن الظن يف: أ«تعظيم أهل البدع»                      وتقدم آنفا  حتت عنوان:  ـ 02

الصحابة مجيل، وال سبيل إىل جترحيهم، وإن تكلم بعضهم يف بعض، فلهم 

 ذلك، وليس لنا اخلوض فيام شجر بينهم الخ..

 أهل السنة هم أهل احلق:

وهو أن »                                             وقال مرصحا : بأن مذهب أهل السنة هو املذهب احلق،  ـ 00

 . (2)«ق..ينسب إىل هذه الذات: أهنا قادرة عىل اإلجياد عند أهل السنة، أهل احل

                                                            فمن يرى أن أهل السنة هم أهل احلق، اليكون شيعيا ، كام هو معلوم.

 إىل غريه!!: نسبة كالم عيل 

إىل غريه، يف العديد من « عليه السالم»ثم إنه ينسب كالم أمري املؤمنني 

 املواضع.

 ويذكر عىل سبيل املثال قوله:  ـ 03

 رأيت اهلل قبله..ال                                       قال الصديق ريض اهلل عنه: ما رأيت شيئا ، إ

                                                       وقال الفاروق ريض اهلل عنه: ما رأيت شيئا  إال رأيت اهلل معه..

                                                        وروى عن عثامن ريض اهلل عنه: ما رأيت شيئا  إال رأيت اهلل بعده..

 .(0)                                                ومنهم قال: ما رأيت شيئا  إال رأيت اهلل عنده.. الخ..

                                      

 .107ص 6الفتوحات املكية ج (1)

رسائل ابن عريب.. وراجع: الفتوحات املكية  2هلام صكتاب اإلعالم بإشارات أهل اإل (2)

 .12ص 9وج 241ص 7وج 262ص 3)حتقيق إبراهيم مدكور وعثامن حييى( ج



 

ي ويف مثال آخر نجده ينسب إىل عمر بن اخلطاب، أنه هو الذ ـ 04

 .(2)«                               لو كشف الغطاء، ما ازددت يقينا  »يقول: 

 .(0)      أيضا  « عليه السالم»مع أن هذا من كالم اإلمام عيل 

ولكنه يبهم هذا األمر يف موضع آخر، وال يرصح باسم أحد، فهو 

                   يقول خماطبا  نفسه: 

                                                            أمل تري إىل الذي قال: لو كشف يل الغطاء ما ازددت يقينا ؟! لعظيم »

 .(3)«الكشف

 به يظهر الكثري من املوارد املشاهبة..وتتبع كت

 أسانيد روايات أهل السنة:

كام أنه يعترب أن ما يرويه البخاري ثابت، ويعترب رواة السند بام  ـ 01

 .(4)فيهم أبو هريرة وأرضابه، ثقاة

 ال يشري إىل كتب الشيعة بيشء:

وبعد، فإن مجيع كتاب الفتوحات املكية مبني عىل روايات كتب  ـ 06

                                      

 .204جمموعة رسائل ابن عريب )املجموعة األوىل( ص (1)

ومستدرك  22ص 6ومنتهى املطلب ج 617ص 1راجع: املناقب البن شهر آشوب ج (2)

               ذلك كثرية جدا .ومصادر  149ص 4سفينة البحار ج

 .121جمموعة رسائل ابن عريب )املجموعة األوىل( ص (6)

 .146و  142ص 9الفتوحات املكية ج (2)



 

، وغريها من كتب السنة، وال جتده يشري إىل كتاب الكايف، وال إىل احالصح

                                                             غريه من كتب الشيعة، وال يستدل عىل ما يراه حكام  رشعيا ، بأي  ءء مما 

، باستثناء ما رواه أهل السنة عن «عليهم السالم»روي عن أئمة أهل البيت 

 ..«عليه السالم»اإلمام عيل 

 بدعة صيام عاشوراء:

باستحباب صيام يوم عاشوراء، وأرص عليه، يف  قد حكم ثم هو ـ 07

 . فراجع.(2)أكثر من مورد، وقد ذكر ما ورد فيه من أخبارهم

 من وافق ليلة القدر سقطت له املحرمات:

فيكون من قام ليلة القدر، فوافقها فقد سرت عنه خطاب »ويقول:  ـ 08

أمر هلل ال ي                                               التحريم، وأبيح له رشعا ، فام ترصف إال يف مباح، فإن ا

 .(0)«بالفحشاء، الخ..

 

 

 

 

                                      

و  607و  603و  604و  606و  602و  600و  266ص 9راجع: الفتوحات املكية ج (1)

 . 610و  609و  607

 .241ص 2الفتوحات املكية ج (2)



 

 

 الفصل الثاين

 

 نبذة من عقائده..

 

 



 



 

 

 

 

 :من عقائده

فإن هذا الرجل مل يزل يؤكد عىل تسننه، ليس فقط بام يورده من  وبعد..

فضائل وكرامات، ويمنحه من ألقاب ومقامات، ألناس ال يرى هلم الشيعة 

               شيئا  من ذلك..

 ه من اهتامات للشيعة.ح ب                    وليس فقط أيضا  بام يرص

 وبام يقوم به من حماوالت للتشكيك بمعتقداهتم.

 وبام يلهج به من مواقف يتبناها، وعقائد يلتزم هبا وال يتخطاها..

وحيث إن ما سجله ورصح به يف كتبه كثري، فال بد من االكتفاء ببعض 

 ل..منه لنقدمه كنموذج ومثال، ال عىل سبيل االستقصاء ملا سجله من أقوا

 ونذكر من عقائده التي ال تنسجم مع دعوى تشيعه، املوراد التالية:

 :خلق النبي آدم 

عليه »ملا أمر اهلل تعاىل بقبض القبضة التي خلق منها آدم »إنه يقول:  ـ 2

، فهبط ملك املوت لذلك. وكان إبليس يف األرض، قد استخلفه «السالم

                      زمانا  طويال  يعبد اهلل. اهلل تعاىل فيها مع مجلة من املالئكة، وقد مكث

 فقبض ملك املوت القبضة من سائر األرض. وكان إبليس يطؤها بقدمه. 



 

فلام عجنت طينة آدم، وصورته من تلك الطينة، جاء خلق النفس من 

الرتاب الذي وطأه إبليس من قدمه. وخلق القلب من الرتاب الذي مل يطأه 

صاف املذمومة من وإبليس، فاكتسبت النفس ما فيها من اخلبث، واأل

 مالمسة وطأة قدم إبليس.

ومن هنا جعلت النفس مأوى الشهوات، وعيشه وسلطانه عليه، 

 .(2)«لوطئه هلا. ومن هنا جعل إبليس التكرب عىل آدم.. الخ..

 تعدد القدماء:

                                                          وذكر أيضا : أنه ال يستحيل يف العقل وجود قديم وليس بإله، فإن  ـ 0

 .. (0)مل يمكن فمن طريق السمع ال غري

 أن هذا ليس من عقائد الشيعة.. ومن املعلوم:

ويقول القدحيي: يف مسألة علم اهلل بام سواه: إن ابن عريب يقول  ـ 3

 بتعدد القدماء كام رصح به يف موضعه..

وظاهره هنا جعل هذه الصورة عني ذات الباري، ألهنا »وقال:  ـ 4

علمه بنا. وهو ني علمه بنا. وقد قال: إن علمه به الذي هو عني ذاته ع

إفصاح بمذهب أن األشياء يف ذات اهلل بنحو أرشف: أو هو قول باحتاد 

 العلم والعامل واملعلوم، فإن ما سواه طبق معلومه ال عني معلومه تعاىل.

كام أن علمه بنفسه يتحد العلم والعامل واملعلوم، ال فرق بني علمه 

                                      

 .76و  72شجرة الكون ص (1)

 .201ص 1ت املكية جالفتوحا (2)



 

 .(2)«بنفسه وعلمه بنا، كام رصح به..

 ب:لكساجلرب.. وا

فام يف الوجود طاعة وال عصيان، وال ربح وال خرسان.. »وقال:  ـ 1

                                                            وال.. وال.. إال وهو مراد للحق تعاىل. وكيف ال يكون مرادا  له، وهو 

 « أوجده الخ..

فالكفر واإليامن، والطاعة والعصيان، بمشيئته، وحكمته، » إىل أن قال:

 .(0)«وإرادته

 الترصف(  ءء. وإنام العبد أي يفوليس بيد العبد فيه )»ويقول:  ـ 6

ف، فهو بحسب ما يقام فيه، ويراد به.                                         مرص 

وما اإلنسان يف تركه وعدم تركه لليشء، فعل. بل هو جمبور يف 

أن يكون هلل، وأما الغضب  «الغضب»                                    اختياره، إذا كان مؤمنا ، فإنا قيدنا 

اهلل  صىل لغري اهلل، فالطبع البرشي يقتيض الغضب والرضا، يقول رسول اهلل

عليه ]وآله[ وسلم: إنام أنا برش، أغضب كام يغضب البرش، وأرىض كام 

 .(3)«يرىض البرش الخ..

إن من عباد اهلل من يطلعهم اهلل عىل ما قدر عليهم من »وقال:  ـ 7

املعايص، فيسارعون إليها من شدة حيائهم من اهلل، ليسارعوا بالتوبة، 

                                      

 .623الردود والنقود ص (1)

 .602وراجع ص 601جمموعة رسائل ابن عريب )املجموعة األوىل( ص (2)

 .272ص 4الفتوحات املكية ج (6)



 

دها، فإن تابوا عادت ة شهووتبقى خلف ظهورهم، ويسرتحيون من ظلم

 .(2)حسنة، عىل قدر ما تكون..

 وقال ابن عريب: 

 .(0)«مل تتعلق قدرته تعاىل بإجياد  ءء حتى أراده الخ..»

 وقد علق عليه الشيخ إبراهيم بن مهدي آل عرفات القطيفي القدحيي بقوله: 

هذا هو مذهب األشعري، من توارد القدرة واإلرادة، وتوافقهام، »

تزيد إحدامها عىل األخرى، وال تنقص عنها، فكل موطن  هام، الوتكافئ

تناولته القدرة تناولته اإلرادة، وكل موضع تعلقت به اإلرادة تعلقت به 

 القدرة، فهام متالزمتان ال انفكاك إلحدامها عن األخرى..

 يلزمكم إرادة الرشور واملعايص.. فإن قيل هلم:

اهلل ربنا، إذ يستحيل عىل ربنا املختار قالوا يف ميدان املجادلة مرة: كذلك 

 املتمكن من ترك ذلك الفعل أن يفعل ما ال يريده، ويقع يف ملكه ما ال يريده..

                                              إن كوهنام رشورا  أو معايص ليس عينها، بل هو حكم اهلل  وقالوا مرة:

فيهام، وحكم اهلل يف األشياء غري خملوق. وما مل جير عليه اخللق ال يكون 

 املراد املتعلق للقدرة إنام هو األعيان..ملخلوق             مرادا ، بل ا

ملا كانت اإلرادة تتعلق بمرادها حقيقة، ومل يكن القدرة »وقال:  ـ 8

                                      

، وستأيت هذه 229و  227ص 9الفتوحات املكية )حتقيق إبراهيم مدكور وعثامن حييى( ج (1)

 قيقة عصمتهم.العبارة بتاممها يف فصل: من هم أهل البيت، وح

 .92الردود والنقود ص (2)



 

احلادثة مثلها، الختالل يف الطريقة، فذلك هو الكسب، فكسب العبد، 

 .(2)«وقدر الرب الخ..

ا دون غريه، فيوجد »وقال:  ـ 9                                                الكسب تعلق إرادة املمكن بفعل م 

 .(0)«                                             اإلهلي عند هذا التعلق، فيسمى ذلك كسبا  للممكن.. القتدارا

وله ترصحيات أخرى حول قبوله بنظرية الكسب يف أفعال  ـ 22

 . فلرياجعها من أراد..(3)العباد

ونظرية الكسب هي مقولة األشعري املرفوضة عند الشيعة اإلمامية 

 كام هو معلوم لدى كل أحد، فراجع..

م وإبليس املعصية، هذا برتك ما أمر به، قتحم آدملا ا»ويقول:  ـ 22

وذاك بفعل ما هني عنه، مجع بينهام القدر إذ قدر، ألنه تعاىل أمر وأراد 

 .(4)«خالف ما أمر، فام وهبه األمر سلبته اإلرادة.. الخ..

ت ه  ﴿وقال حول قوله تعاىل:  ـ 20 م 
ل         إ ن ك نت  ق ل ت ه  ف ق د  ع 
ألنك : »(1)﴾                              

 .(6)«                     أمرا ، فقد علم ما قالمن قال أنت القائل، و

                                      

 .106الردود والنقود ص (1)

 .110الردود والنقود ص (2)

 .226و  222ص 10وج 191و  172ص 1الفتوحات املكية ج (6)

 .70شجرة الكون ص (2)

 من سورة املائدة. 113 اآلية (4)

 .123راجع: فصوص احلكم ص (3)



 

 ونقول:

إن القول بوحدة الوجود الذي يذهب إليه ابن عريب يضطره إىل القول 

باجلرب، فإن اخللق إذا كان عني احلق تعاىل حتى ان فرعون كان من جتلياته 

                                                   تعاىل، فيكون مجيع ما يصدر منه مستندا  إىل اهلل سبحانه..

 معنى وحدة الوجود:

إن اهلل لطيف، فمن لطفه » يف الفص اللقامين: ن عريبقال اب ـ23

ولطافته أنه يف اليشء املسمى كذا املحدود بكذا عني ذلك اليشء، حتى ال 

يقال فيه إال ما يدل عليه اسمه بالتواطؤ واالصطالح، فيقال: هذا سامء، 

وأرض، وصخرة، وشجرة، وحيوان، وملك، ورزق، وطعام، والعني 

يه تقول األشاعرة: إن العامل كله متامثل باجلوهر، واحدة من كل  ءء، وف

 .(2)«فهو جوهر واحد. فهو عني قولنا: العني واحدة الخ..

 فرعون عني احلق تعاىل:

إن فرعون عني احلق قد ظهر هبذه »وقال يف الفص املوسوي:  ـ 24

 الصورة. وهذه عبارته: 

ىل  ﴿فصح قوله: » م  األع  ب ك  الصورة ق، ف، وإن كان عني احل﴾                      أ ن ا ر 

لفرعون، فقطع األيدي واألرجل بعني حق يف صورة باطل، لنيل مراتب ال 

 .(0)«تنال إال بذلك الفعل

                                      

 .177فصوص احلكم ص (1)

 .211فصوص احلكم ص (2)



 

 «.سبحان من أظهر األشياء، وهو عينها» وقال يف أول الفتوحات:

والكالم يف هذا املوضوع طويل ومتشعب، وقد حاولوا أن يؤولوا 

 مه.. ة كالكالم ابن عريب بتأويالت ال تتناسب مع رصاح

وال نريد أن ندخل يف هذا األمر حتى ال يتخذوا تلك التأويالت ذريعة 

 إلنكار الواضحات، فيام يرتبط بتشيع هذا الرجل.

                                                             فإن هناك من حياول أن يتخذ من الشبهة وسيلة تعمية  عىل البدهييات، 

                                                                 فيلجأ إىل تعظيم األمر وهتويله، ثم يصدر حكام  عاما  ببطالن سائر األدلة، 

أن يكلف نفسه عناء عرضها وحماكمتها، والداللة عىل مواضع  ن دونم

اخللل فيها، األمر الذي حيمل معه أسوأ أنواع اخلداع، واخليانة للحق 

 واحلقيقة..

 تكليف ما ال يطاق:

                                                      وقال: إن تكليف ما ال يطاق جائز عقال ، وادعى أنه قد عاين  ـ 21

 .(2)                  ذلك مشاهدة ونقال ..

 خرى:ائد أمعاقبة الربيء وعق

                                                      وقال: إن معاقبة الربيء ليست ظلام ، وأنه يصح نسبة ذلك إىل  ـ 26

 .(0)اهلل، ألنه هو املالك احلقيقي..

                                      

 .176ص 1الفتوحات املكية ج (1)

 .176ص 1الفتوحات املكية ج (2)



 

وذكر الشيخ إبراهيم القدحيي بعض عقائد ابن عريب يف كتابه 

 منها تأويل العذاب بالعذاب..»الفتوحات، فقال: 

 والكفر برس اإلسالم..

 املؤمنني..لمني وانخراط فرعون وهامان يف املس

 والقول بوحدة الوجود.. أعني وحدة املوجود..

 بل إن العابد عني املعبود..

وإن لذات أهل النار يف النار، إذا استمر اخللود ال تنقص عن لذات 

 .(2)نعيم أهل اجلنة يف اجلنة..

 التحسني والتقبيح رشعيان:

 .(0)وقال: إن التحسني والتقبيح ثابتان يف الرشع فقط.. ـ 27

 كمة اإلهلية:احل

 .(3)وقال: ال جيب عىل اهلل رعاية األصلح.. ـ 28

 التجسيم اإلرسائييل:

 .(4)وهو يتحدث عن العرش والكريس، والقدمني، يف أكثر من مورد ـ 29

                                      

 .97الردود والنقود ص (1)

 .102، والردود والنقود ص176ص 1الفتوحات املكية )حتقيق إبراهيم مدكور وعثامن حييى( ج( 2)

 .102، والردود والنقود ص176ص 1الفتوحات املكية )حتقيق إبراهيم مدكور وعثامن حييى( ج( 6)

 وغريها. 632ص 2الفتوحات املكية )حتقيق إبراهيم مدكور وعثامن حييى( ج (2)



 

 . تبارك وتعاىل..(2)وكذلك احلال بالنسبة حلديث: كلتا يديه يمني ـ 02

 .(0)ىل..تعاوحديث خلق اهلل آدم عىل صورته، تبارك و ـ 02

 وهو مأخوذ من التوراة.. (3)وحديث خلق حواء من ضلع آدم..

وحديث: إن اجلبار يضع قدمه يف النار.. وحياول تأويله  ـ 00

 واخلروج من حالة اإلحراج..

                                             ويعترب حديث: رأيت ريب يف أحسن صورة.. وصحيحا ..  ـ 03

فة كثا                                                ويذكر أيضا  حديث أن رضس الكافر يف النار مثل أحد، و ـ 04

 .(4)                                         جلده أربعون ذراعا  بذراع اجلبار، وغري ذلك..

ويذكر ما صح عن رسول اهلل من األخبار التي وصف فيها ربه:  ـ 01

من الفرح، والضحك، والتعجب، والتبشبش، والغضب، والرتدد، 

 .(1)والكراهة، واملحبة، والشوق.. وإن ذلك مما جيب اإليامن والتصديق به..

                                      

 11والفتوحات املكية )حتقيق إبراهيم مدكور وعثامن حييى( ج 122فصوص احلكم ص (1)

 .172ص

 11والفتوحات املكية )حتقيق إبراهيم مدكور وعثامن حييى( ج 199فصوص احلكم ص (2)

 .200و  699جموعة الثانية( ص. وجمموعة رسائل ابن عريب )امل247ص

 .632الردود والنقود ص (6)

 2وراجع: ج 117ـ  112ص 2الفتوحات املكية )حتقيق إبراهيم مدكور وعثامن حييى( ج (2)

 .201و  200ص

 7وج 190ص 1وج 241ص 6الفتوحات املكية )حتقيق إبراهيم مدكور وعثامن حييى( ج (4)

 .109ص، والردود والنقود 160و  129ص 16وج 199ص



 

 ثم هو يقول: 

رع ما أنكر إطالقها يف جناب احلق: من استواء، ونزول، لشاإن ا»

 .(2)«ومعية، وضحك، وفرح، وتبشبش، وتعجب، الخ..

ث ل ه  ﴿القدم صفة إهلية، وصف احلق هبا نفسه و »وقال:  ـ 06                   ل ي س  ك م 

ء    .(3).. الخ(0)﴾      َش  

 :إسالم شيطان النبي 

صىل اهلل » اهللوهو يقبل باحلديث املزعوم عن أنه كان لرسول  ـ 07

 .(4)شيطان قد أعانه اهلل عليه فأسلم.. «عليه وآله

 اهلرولة اإلهلية:

بل هو يصدق باحلديث الذي ينسب اهلرولة إىل اهلل عز وجل، ثم  ـ 08

يقرر: أن املراد هو إثبات هذه الصفة له حسب ما يليق بجالله، ألنه 

 املجهول الذي ال يعرف.

ام خاطب اهلل أهل اللسان إال بام ولة، فوأما معقولية اهلر»وقال:  ـ 09

 يعقلونه.

                                      

 2وج 244حتى ص 246ص 6الفتوحات املكية )حتقيق إبراهيم مدكور وعثامن حييى( ج (1)

 .160و  129ص 16وج 199ص 7وج 190ص 1وراجع ج 224ص

 من سورة الشورى. 11 اآلية (2)

 .143ص 10الفتوحات املكية )حتقيق إبراهيم مدكور وعثامن حييى( ج (6)

 . 692و  696الردود والنقود ص (2)



 

فاهلرولة معقولة، وصورة النسبة جمهولة، وكذلك مجيع ما وصف اهلل 

 . (2)«به نفسه مما توصف به املحدثات

وهذا الكالم هو نفس ما يقوله أئمة العقائد، من حشوية أهل السنة 

 والوهابية..

 نزول اهلل إىل السامء الدنيا:

دق باحلديث القائل: إن اهلل تعاىل ينزل إىل سامء       ضا  يصوهو أي ـ 32

 .(0)الدنيا يف كل ليلة، يف الثلث الباقي من الليل

قد أعلنوا باإلنكار عىل الذين « عليهم السالم»مع أن أهل البيت 

قون هلذا احلديث، وبينوا: أهنم قد حرفوا الكالم عن مواضعه، فقد                                                               يسو 

ما تقول يف احلديث الذي يروي  «:ه السالمعلي»روي أنه قيل لإلمام الرضا 

، أنه قال: إن اهلل تبارك وتعاىل «صىل اهلل عليه وآله»الناس عن رسول اهلل 

 ينزل كل ليلة إىل السامء الدنيا؟

لعن اهلل املحرفني للكلم عن مواضعه، واهلل، ما قال «: عليه السالم»فقال 

إن اهلل «: صىل اهلل عليه وآله» كذلك. إنام قال« صىل اهلل عليه وآله»رسول اهلل 

                                                                        تعاىل ينزل ملكا  إىل السامء الدنيا كل ليلة يف الثلث األخري، وليلة اجلمعة يف أول 

 الليل، فيأمره فينادي: هل من سائل، فأعطيه؟ هل من تائب فأتوب عليه.. 

                                      

 .267ص 4لفتوحات املكية )حتقيق إبراهيم مدكور وعثامن حييى( جا (1)

، 117ص 3وج 194ص 2الفتوحات املكية )حتقيق إبراهيم مدكور وعثامن حييى( ج (2)

 .662. وجمموعة رسائل ابن عريب )املجوعة الثالثة( ص111وفصوص احلكم ص



 

فال يزال ينادي هذا إىل أن يطلع الفجر، فإذا طلع الفجر  إىل أن قال:

 .(2)من ملكوت السامء..عاد إىل حمله 

قال يف هذا احلديث: « عليه السالم»ويف االحتجاج عن اإلمام الكاظم 

 .(0)إن اهلل ال ينزل، وال حيتاج إىل أن ينزل الخ..

 حتريفهم هذا بالدليل العقيل..« عليه السالم»واحلديث طويل أبطل فيه 

 األولياء يشاهدون امللك:

لقاء عىل يشاهدون امللك عند اإلإنه يدعي أن أنبياء األولياء  ـ 32

 .(3)حقيقة الرسول

 :الكذبات الثالث للنبي إبراهيم 

وهناك كالمه حول ما يرويه أهل السنة من كذبات النبي إبراهيم  ـ 30

وغري ذلك مما يتعلق بمعايص األنبياء، التي ينسبوهنا إليهم،  ،(4)الثالث

 وحاشاهم صلوات اهلل عىل نبينا وآله، وعليهم.

                                      

مايل وعيون عنه وعن األ 612ص 6والبحار ج 173راجع: كتاب التوحيد للصدوق ص (1)

 أخبار الرضا.

والكايف  17ح 176والتوحيد ص 611ص 6والبحار ج 627ص 2راجع: اإلحتجاج ج (2)

 .124ص 1ج

 .630و  649و  647ص 2الفتوحات املكية )حتقيق إبراهيم مدكور وعثامن حييى( ج (6)

 .249ص 2الفتوحات املكية )حتقيق إبراهيم مدكور وعثامن حييى( ج (2)



 

 ة اهلل يف اآلخرة:رؤي

 ويذكر أن اهلل تعاىل يتجىل يف يوم القيامة للخالئق، فيقول: أنا ربكم.  ـ 33

 نعوذ باهلل منك. هذا نحن منتظرون حتى يأتينا ربنا.. فيقولون:

 فيقول هلم جل وعال: هل بينكم وبينه عالمة تعرفونه هبا؟

 نعم. فيقولون:

 لك العالمة، فيقولون: أنت ربنا..فيتحول هلم يف الصورة التي عرفوه فيها بت

فيأمرهم تعاىل بالسجود، فال يبقى من كان يسجد هلل إال وسجد، ومن 

كان يسجد اتقاء ورياء جعل اهلل ظهره طبقة نحاس، كلام أراد أن يسجد خر 

ود  ﴿عىل قفاه، وذلك قوله تعاىل:  ج  ن  إ ىل  الس  و  ع  ي د   و 
اق  ن س  ف  ع  م  ي ك ش                               ي و 
                         

ت   يع ون              ف ال  ي س 
       ط 
  ﴾(2).».(0). 

وعىل كل حال، فإنه قد حتدث يف أكثر من مورد عن رؤية اهلل  ـ 34

 . فراجع..(3)تعاىل يف اآلخرة، وذكر تفاصيل عجيبة وغريبة يف ذلك

 وهذا ليس من عقائد الشيعة كام هو معلوم..

                                      

 سورة القلم. من 22 اآلية (1)

 .232ص 2الفتوحات املكية )حتقيق إبراهيم مدكور وعثامن حييى( ج (2)

والفتوحات املكية )حتقيق إبراهيم مدكور وعثامن  172و  77راجع: فصوص احلكم ص (6)

يف مجلة رسائل ابن  9و  7. وكتاب اجلاللة ص76و  77ص 4وج 226ص 1حييى( ج

 .697و  693ة الثانية( صعريب، وجمموعة رسائل ابن عريب )املجموع



 

                        نعيم من مل يعمل خريا  قط:

                ن مل يعملوا خريا  ثم إنه يستدل عىل أن أهل التوحيد العقيل الذي ـ 31

ون، بحديث عثامن املروي يف صحاح أهل السنة..قط                                                 ي ن ع م 
(2). 

 إعجابه بإرسائيليات السبتي:

ويقول: إن أمحد السبتي، ابن أمري املؤمنني هارون الرشيد ـ عىل  ـ 36

حد تعبريه ـ كان يصوم ستة أيام، ويشتغل بالعبادة فيها، فإذا كان يوم 

 ه بقية األسبوع.السبت احرتف فيام يأكل

مل خصصت يوم السبت بعمل احلرفة، فقال: ألن اهلل » له:فقال 

سبحانه ابتدأ خلقنا يوم األحد، وانتهى الفراغ منه يف يوم اجلمعة، فجعلت 

تلك األيام يل عبادة هلل تعاىل، ال اشتغل فيها بام فيه حظ لنفيس، فاحرتفت 

 يف طلب ما أتقوت به يف تلك األيام.

ىل ما خلق يف يوم السبت، فاستلقى، عة، فإنه سبحانه نظر إهكذا كل مج

ووضع إحدى رجليه عىل األخرى، وقال: أنا امللك، لظهور امللك، وهلذا 

 أسمي يوم السبت، والسبت هو الراحة.

أنه ما مسه من لغوب فيام خلقه.. واللغوب هو  وهلذا أخرب اهلل تعاىل:

  حقنا..اإلعياء، فهي راحة ال عن إعياء، كام هي يف

 نته، وقصده، فسألته: من كان قطب الزمان يف وقتك؟فتعجبت من فط

                                      

 .236ص 2الفتوحات املكية )حتقيق إبراهيم مدكور وعثامن حييى( ج (1)



 

 .(2)«أنا. ثم ودعني وانرصف فقال:

وقد مر معنا يف بعض فصول هذه الدراسة: أنه يعترب أمحد السبتي من 

أصحاب املقامات وقد الحظنا هنا: أنه تعجب من فطنته! لروايته 

 اإلرسائيليات الباطلة.

 عجب من اعتباره ذلك من الفطنة!!ونحن بدورنا نت

 هناك اثنان من أعالم املتصوفة باسم أمحد السبتي: مالحظة:

للهجرة، أي  172ابن هارون الرشيد العبايس، املتويف سنة  أحدمها:

 قبل وفاة أبيه هارون.

أمحد السبتي، الذي كان يف آخر املئة السادسة بمراكش،  واآلخر:

الصناعية، الستخراج هو من القوانني  وينسب إليه علم الزايرجة، الذي

 .(0)الغيوب

أن ابن عريب يتحدث عن األول كام يظهر من سياق كالمه،  والظاهر:

ووصفه له، وترصحيه باسم أبيه. إال أن يكون هناك شخص ثالث هبذا 

 اإلسم، وهذا ما ال نعرفه نحن. وال يساعد عليه ظاهر بل رصيح كالمه..

 النعيم: ال خلود يف النار، بل فيها

وال بد ألهل النار من فضل اهلل ورمحته يف نفس النار، »قول: وي ـ 37

                                      

 .227و  223ص 9الفتوحات املكية )حتقيق إبراهيم مدكور وعثامن حييى( ج (1)

 .603ص 2راجع: الكنى واأللقاب ج (2)



 

بعد انقضاء مدة موازنة أزمان العمل، فيفقدون اإلحساس باآلالم يف نفس 

النار، ألهنم ليسوا بخارجني من النار، فال يموتون فيها وال حييون، فتتخدر 

 جوارحهم بإزالة الروح احلساس منها..

                                   موازنة املدد بني العذاب والعمل نعيام  يعطيهم اهلل بعد وثمة طائفة 

ت  ﴿                                                خياليا ، مثل ما يراه النائم وجلده، كام قال تعاىل:  ج 
     ك ل ام  ن ض 
           

م   ل ود ه   .. هو كام قلنا: خدرها. (2)﴾            ج 

فزمان النضج والتبديل يفقدون اآلالم، ألنه إذا انقىض زمان اإلنضاج 

تي دخلتها، وليست من النار كاألمة ال مخدت النار يف حقهم، فيكونون يف

 أهلها، فأماهتم اهلل فيها إماتة، فال حيسون بام تفعله النار يف أبداهنم..

احلديث بكامله ذكره مسلم يف صحيحه وهذا من فضل اهلل 

 .(0)«ورمحته..

                                                             ويبقى السؤال الذي يلح بطلب اإلجابة قائام ، وهو: أنه ملاذايقيض اهلل 

 وا ال يستحقون البقاء فيها؟!..من النار إذا كانعليهم بعدم اخلروج 

وإذا كان بقاؤهم باختيارهم وإرصارهم، فام هي مربرات هذا 

 االختيار، وذلك اإلرصار؟!

                                                         وهل يبقون يف النار قهرا ، وجربا ، وقرسا  عن إرادة اهلل، تبارك 

 وتعاىل؟!

                                      

 من سورة النساء. 43 اآلية (1)

 .206ص 2ور وعثامن حييى( جالفتوحات املكية )حتقيق إبراهيم مدك (2)



 

در وإذا كان األمر كذلك، فلامذا يكون التخفيف عنهم؟! وإذا كان اخل

                                                  يف بصورة طبيعية، فلامذا ال يكون سببا  لذلك قبل حصول هو بسبب التخف

 املوازنة؟!

 إىل غري ذلك من األسئلة الكثرية التي حتتاج إىل جواب..

الذي يليق باآلخرة إنام هو اخلروج من النار، فال يبقى »ويقول:  ـ 38

وسلم. وال يف النار موحد، ممن بعث إليه رسول اهلل صىل اهلل عليه ]وآله[ 

                                                             ن بعث إليه يبقى شقيا ، ولو بقي يف النار، فإهنا ترجع عليه بردا  أحد مم

 .(2)«                        وسالما  من بركة أهل البيت

وأما أهل النار فمآهلم إىل النعيم، ولكن يف النار، إذ ال بد »وقال:  ـ 39

                                                                    لصورة النار بعد انتهاء مدة العقاب، أن تكون بردا  وسالما  عىل من فيها، 

 عيمهم.وهذا ن

النار بعد استيفاء احلقوق نعيم خليل اهلل حني ألقي يف النار،  فنعيم أهل

د يف علمه وتقرر الخ.. «عليه السالم»فإنه   .(0)«                                          تعذب برؤيتها، وبام تعو 

إن صاحب السجالت ال يدخل النار، مع أنه من أهل الكبائر، »وقال:  ـ 42

 .(3)«سالمه مدة حياته يف الدنياإذ ليس معه سوى قول: ال إله إال اهلل، يف طول إ

                                      

 .127ص 16الفتوحات املكية )حتقيق إبراهيم مدكور وعثامن حييى( ج (1)

 .139فصوص احلكم ص (2)

 270ص 2وج 107ص 7الفتوحات املكية )حتقيق إبراهيم مدكور وعثامن حييى( ج (6)

 .696و  692ص 7وراجع: ج



 

 توحيد املرشك ونعيمه:

لوال النص الوارد يف املرشك، ويف من سن الرشك »ويقول:  ـ 42

لعمت الشفاعة كل من أقر بالوجود، ومل يوحد، فإن املرشك له رضب من 

التوحيد، أعني توحيد املرتبة اإلهلية العظمى، فإن املرشك جعل الرشيك 

ند  اّلل  ﴿قولون:                 شفيعا  عند اهلل. ي
ن ا ع  ع اؤ  ف  الء ش  ؤ          ه 
ا ﴿، كام قالوا: (2)﴾                           م 

ى ل ف  ب ون ا إ ىل  اّلل  ز  ي ق ر 
م  إ ال  ل  ه                               ن ع ب د 
                    ﴾(0).. 

فوحد هذا املرشك اهلل يف عظمته، وليست للرشيك عنده هذه املرتبة، 

                                                     إذ لو كانت له ما اختذه شفيعا . والشفيع ال يكون حاكام ..

لتوحيد. وهبذه الرائحة من التوحيد كني( رائحة من افلهم )أي للمرش

                                                                     ـ وإن مل خيرجوا من النار ـ ال يبعد أن جيعل اهلل هلم فيها نوعا  من النعيم، يف 

 األسباب املقرونة هبا اآلالم. 

وأدنى ما يكون من تنعيمهم أن جيعل املقرور يف احلرور، ونقيضه ـ 

ام بعض لذة، جيد كل واحد منهالذي هو املحرور ـ جيعل يف الزمهرير، حتى 

 .«كام كانت هلم هنا بعض رائحة من التوحيد..

وما ورد نص حيول بيننا وبني ما ذكرناه من احلكم، فبقي » إىل أن قال:

اإلمكان عىل أصله يف هذه املسألة. ويف الرشيعة ما يعضده، من قوله: 

ء  ﴿ ع ت  ك ل  َش  
س  ي و 

ْح  ت  ر                  و 
      

 «...(2)«ت غضبيرْحتي سبق».. وقوله: (3)﴾         

                                      

 من سورة يونس. 17 اآلية (1)

 من سورة الزمر. 6 اآلية (2)

 من سورة األعراف. 143 اآلية (6)



 

 يامن فرعون وهو الطاهر املطهر:إ

، «قرة عني يل ولك»فقالت لفرعون يف حق موسى: إنه »وقال:  ـ 40

 فبه قرت عينها بالكامل الذي حصل هلا كام قلنا.

وكان قرة عني لفرعون باإليامن الذي أعطاه اهلل عند الغرق، فقبضه 

بل أن ضه عند إيامنه، ق                                         طاهرا  مطهرا ، ليس فيه  ءء من اخلبث، ألنه قب

                                          يكتسب شيئا  من اآلثام، واإلسالم جيب ما قبله..

وجعله آية عىل عنايته سبحانه من شاء، حتى ال ييأس أحد من رمحة 

 اهلل، فإنه ال ييأس من روح اهلل إال القوم الكافرون..

فلو كان فرعون ممن يئس ما بادر إىل اإليامن، فكان موسى كام قالت 

 ولك، عسى أن ينفعنا، وكذلك وقع، فإن ه: إنه قرة عني يلامرأة فرعون في

 .(0)««عليه السالم»اهلل نفعهام به 

 ونقول:

إن هذا خيالف ما دل عىل أن اإلسالم حني رؤية البأس ال ينفع، مع أن 

ك نت  ﴿اهلل قد أنكر عليه إيامنه حال غرقه، فقال:  ي ت  ق ب ل  و  ص  ق د  ع                                      آآلن  و 

ين  
د  ن  امل  ف س 

    م 
             

  ﴾(3).. 

ن ا ﴿       أيضا : وقال تعاىل  ام  ك 
ن ا ب  ر  ك ف  ه  و  د  ح  ن ا ب اّلل  و  ن ا ق ال وا آم  س 

ا ب أ  أ و           ف ل ام  ر 
                                                  

                   

                                      

 .100و  99ص 7الفتوحات املكية )حتقيق إبراهيم مدكور وعثامن حييى( ج (1)

 .201فصوص احلكم ص (2)

 من سورة يونس. 91 اآلية (6)



 

ل ت  يف   ي ق د  خ 
ن ت  اّلل   ال ت  ن ا س  س 

ا ب أ  أ و  ُن  م  مل  ا ر  يام 
م  إ  ع ه  ، ف ل م  ي ك  ي نف  ني 

ك  ْش    م 
                 ب ه 

                       
                          

                              
        

    

ن ال     ه 
ِس  خ   و 

ب اد ه 
          ع 

       
       

ون     ر 
اف        ك  ال ك 
           ﴾(2).. 

                      قد دلت عىل ذلك أيضا ..« عليهم السالم»ورواياتنا عن أئمتنا 

ويف اآليات ترصيح بأن فرعون ومن معه أئمة يدعون إىل النار، وأنه 

تعاىل قد اتبعهم يف هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة هم من املقبوحني.. فام 

 معنى احلكم بإيامنه، وأنه طاهر مطهر؟!

 انه:ن مأجور يف عني عصياملؤم

فاإليامن أصل، والعمل فرع هلذا األصل بال شك. »ويقول:  ـ 43

                                                           وهلذا ال ختلص للمؤمن معصية أصال ، من غري أن ختالطها طاعة، فاملخلط 

هو املؤمن العايص، فإن املؤمن إذا عىص يف أمر ما، فهو مؤمن بأن ذلك 

 املؤمن مأجور يف عني                                          األمر معصية، واإليامن واجب، فقد أتى واجبا ، ف

 .(0)«عصيانه، واإليامن أقوى من املعصية

 ، وقصوره:سهو النبي 

وأما النصيحة لرسول اهلل صىل اهلل عليه ]وآله[ وسلم، »ويقول:  ـ 44

                                                              ففي زمانه إذا رأى منه الصاحب أمرا  قد قرر خالفه ـ واإلنسان صاحب 

ه[ وسلم حتى يرى: غفالت ـ فينبه الصاحب رسول اهلل صىل اهلل عليه ]وآل

                                      

 من سورة غافر. 74و  72 نااآليت (1)

 .262ص 7الفتوحات املكية )حتقيق إبراهيم مدكور وعثامن حييى( ج (2)



 

                                                           فعله بالقصد، فيكون حكام  مرشوعا ، أو فعله عن نسيان فريجع عنه.هل 

فهذا من النصح لرسول اهلل صىل اهلل عليه ]وآله[ وسلم، مثل سهوه 

                                                                  يف الصالة، فالواجب عليه يف الرباعية أن يصليها أربعا ، فسلم عىل اثنتني. 

ته، وسلم، فرجع وأتم صال فهذه نصيحة لرسول اهلل صىل اهلل عليه ]وآله[

 وسجد سجديت السهو. وكان ما قد روي يف ذلك وأمثال هذا..

وهلذا أمر اهلل عز وجل نبيه صىل اهلل عليه ]وآله[ وسلم بمشاورة 

أصحابه فيام مل يوح إليه فيه، فإذا شاورهم تعني عليهم أن ينصحوه فيام 

نه مصلحة، شاورهم فيه عىل قدر علمهم، وما يقتضيه نظرهم يف ذلك أ

 ذلك، كنزوله يوم بدر عىل غري ماء، فنصحوه، وأمروه أن فينصحونه يف

 يكون املاء يف حيزه صىل اهلل عليه ]وآله[ وسلم، ففعل. 

يف قتل أسارى بدر حني أشار  ريض اهلل عنهونصحه عمر بن اخلطاب 

 .(2)«بذلك..

تنته ألحمون  : لئن مل(0)وأما ما رويناه مما أوحى اهلل به إليه»وقال:  ـ 41

، أي أرفع عنك طريق اخلرب، وأعطيك األمور عىل «ديوان النبوة اسمك من

ستعداد، الذي به يقع ال يكون إال بام أنت عليه من اإل التجيل، والتجيل

 .(3)«ستعدادك الخ..إاإلدراك الذوقي، فتعلم أنك ما أدركت إال بحسب 

                                      

 .33و  34ص الوصايا (1)

 «.عليه السالم»الضمري يرجع إىل عزير  (2)

والتهديد قد كان لنبي  160ص 12وراجع: الفتوحات املكية ج 262فصوص احلكم ص (6)

 اهلل عزير لكثرة سؤاله عن القدر.



 

 مل يستخلف: النبي 

سلم، ومل ينص  اهلل عليه ]وآله[ ومات رسول اهلل صىل»يقول:  ـ 46

 .(2)«                                       بخالفة عنه إىل أحد، وال عي نه، لعلمه الخ..

 اهلل كتب التوراة بيده:

وخص موسى بالكالم والتوراة، من حيث إن اهلل كتبها »ويقول:  ـ 47

 .(0)«..بيده، قبل أن خيلق آدم بأربع آالف سنة

 الكعبة، وبيت املقدس:

ألولية، وبني ي هو الكعبة قد حاز األن البيت الذ»وقال:  ـ 48

األقىص وبينه أربعون سنة. وهو حد زمان التيه لقوم موسى عن دخول 

 .(3)«املسجد األقىص الخ

وهذا الكالم من إلقاءات علامء اليهود، وإال، فإن الكعبة قد بناها نبي 

 ، ثم جدد بناءها نبي اهلل إبراهيم صلوات اهلل وسالمه«عليه السالم»اهلل آدم 

، فكان ابتداء أمره بعد آالف السنني، عىل يد آل عليه.. أما بيت املقدس

 داود..

                                      

 .136فصوص احلكم ص (1)

والردود  120ص 12راجع: الفتوحات املكية )حتقيق إبراهيم مدكور وعثامن حييى( ج (2)

 .642لنقود صوا

 .162ص 1راجع: الفتوحات املكية )حتقيق إبراهيم مدكور وعثامن حييى( ج (6)



 

 :ختطئة رسول اهلل 

وقال له: ملا دعا عىل رعل وذكوان، وعصية: إن اهلل مل »..وقال:  ـ 49

                                                               يبعثك سبابا ، وال لعانا ، وإنام بعثك رمحة للعاملني، ومل يبعثك عذابا  

 .(2)«الخ..

تي من بعثتك إليه، وإن أي ال تطرد عن رمح» له:أضاف يف نص آخر قو

 .(0)«                                كان كافرا ، وإنام بعثتك رمحة الخ..

 ونقول:

، «صىل اهلل عليه وآله»                                       إن يف هذا انتقاصا  واضح من مقام رسول اهلل 

حيث نسب إليه أنه قد ترصف بطريقة خاطئة، أوجبت التدخل اإلهلي، 

له، وتعريفه بأنه قد سار يف  ملنعه من اإلستمرار يف ذلك، مع توضيح األمر

 اإلجتاه غري الصحيح.

 ختم الوالية املحمدية:

                                                         وذكر أيضا : أن ختم الوالية املحمدية قد ولد يف زمانه، وأنه ال  ـ 12

 . (3)ويل بعده، كام أنه ال نبي بعد حممد..

مع أن اإلمام املهدي عجل اهلل تعاىل فرجه الرشيف هو صاحب 

وم القيامة، وكل من يدعي عانيها منذ غيبته وإىل يالوالية املحمدية بجميع م

                                      

 .124جمموعة رسائل ابن عريب )املجموعة األوىل( ص (1)

 .272ص 4راجع: الفتوحات املكية )حتقيق إبراهيم مدكور وعثامن حييى( ج (2)

 .177ص 6الفتوحات املكية ج (6)



 

 غري ذلك، فهو كذاب، مفرت، صاد عن سبيل اهلل..

 عصمة أولياء الصوفية:

عدا عن أنه يدعي العصمة للويل، ويسميها باحلفظ، وال  هذا كله ـ 12

 فراجع كالمه.. (2)                                   يسميها بالعصمة، تأدبا  مع األنبياء..

 الشيطان املارد واألولياء:

طان املارد( إىل الويل، فام يلقي إليه إال فعل فيأيت )الشي»ويقول:  ـ 10

الطاعات، وينوعه فيها، وخيرجه من طاعة إىل طاعة أعىل، فال يرى الويل 

                                                                     أثرا  هلوى نفس، فيبادر إىل فعلها، ويقنع الشيطان املارد منه هبذا األخذ عنه 

 لكان أوىل..عىل جهالة، فلو كان الويل عىل بينة من ربه يف ذلك 

يقدر أن يقدح يف علم التجيل اإلهلي بوجه من الوجوه،  فالشيطان ال

ولذلك قال رسول اهلل صىل اهلل عليه ]وآله[ وسلم يف حق شيطانه، أعنى 

قرينه املوكل: إن اهلل أعانه عليه فأسلم، أي انقاد إليه فال يأمره إال 

 .(0)«بخري..

 األنبياء يفتنون بعد املوت:

 .(3)«املامت، كام يفتن املؤمنونإن األنبياء تفتن يف : »ويقول ـ 13

                                      

 .47و  43ص 10وج 226و  220ص 7راجع: الفتوحات املكية ج (1)

 .226و  222ص 7الفتوحات املكية ج (2)

 .271ص 7الفتوحات املكية ج (6)



 

 اإلستدالل بفعل ابن عمر:

 النجاة باإلقتداء بالفاسق:

ومن ميزات مذهب الشيعة اإلمامية حكمهم بعدم صحة اإلئتامم 

بالفاسق، والقول باجلواز إنام هو يف مذاهب أهل السنة، وابن عريب يلتزم بام 

 عند أهل نحلته، فهو يقول:

اهلل يأمتون به )أي بالفاسق(، وينفعهم ذلك عند  فلام رأينا أولياء» ـ 14

                                                               اهلل، ويكون هذا اإلقتداء سببا  يف نجاهتم، صحت إمامته. وقد صىل عبد اهلل 

 بن عمر خلف احلجاج، وكان من الفساق بال خالف املتأولني بخالف.

أن يسمى  فكل من آمن باهلل، وقال بتوحيد اهلل يف ألوهيته، فاهلل أجل

                                                  قة مطلقا ، وإن سمي لغة، خلروجه عن أمر معني، وإن قل.              هذا فاسقا  حقي

 .(2)«                                                   واملعايص ال تؤثر يف اإلمامة ما دام صاحبها ال يسمى كافرا  

          وحفظ أ يب: نسيان النبي 

                                            وقد سأل النبي صىل اهلل عليه ]وآله[ وسلم عن أيب  »ويقول:  ـ 11

             افظا  للقرآن                       فتح عيل، ألن أبيا  كان ح                              حني ارتج عليه، يقول له: مل  مل  ت

 .(0)«الخ..

ولسنا بحاجة إىل لفت نظر القارئ الكريم إىل أنه ال معنى ألن حيفظ 

                                      

 .224ص 3الفتوحات املكية ج (1)

 .223ص 3الفتوحات املكية ج (2)



 

، وهو النبي املعصوم عن السهو «صىل اهلل عليه وآله»أيب، وينسى رسول اهلل 

 واخلطأ والنسيان، كام هو املذهب احلق..

 :أفضل من نبينا  إبراهيم 

اللهم صل عىل حممد  عن احلديث الذي يقول: قولوا: ويقول ـ 16

 وعىل آل حممد، كام صليت عىل إبراهيم وآله إبراهيم:

يظهر من هذا احلديث فضل إبراهيم عىل رسول اهلل صىل اهلل عليه »

 .(2)«]وآله[ وسلم، إذ طلب من اهلل أن يصيل عليه مثل الصالة عىل إبراهيم

 ونقول:

صىل اهلل » أفضلية إبراهيم عىل رسول اهلل إننا ال ندري كيف ظهرت له

من هذا، فإن كون الصالة عليهام متامثلة ال يدل عىل أفضلية هذا  «عليه وآله

 عىل ذاك، وال عىل العكس، بل تستفاد األفضلية ألي منهام من دليل آخر..

عىل أننا كنا نتوقع أن تؤدي به الطريقة التي مارسها إىل أن يستنتج 

ىل آهلام.. ال أن يكون نبي .. صلوات اهلل وسالمه عليهام وعالتساوي بينهام

، هو األفضل، فإن هذه املقدمات ال توصل إىل «عليه السالم»اهلل إبراهيم 

 تلك النتيجة..

 ال نصدق اليهود وال نكذهبم:

وقالت اليهود: بل ذلك يوم السبت، فإن اهلل فرغ من »ويقول:  ـ 17

                                      

 172ص 7الفتوحات املكية ج (1)



 

السبت، واستلقى عىل ظهره، ووضع  اخللق يوم العروبة، واسرتاح يوم

 حدى رجليه عىل األخرى، وقال: أنا امللك..إ

ه  ﴿قال اهلل تعاىل يف مقابلة هذا الكالم:  ر  ق  ق د  وا  اّلل  ح  ر  ا ق د  م   ..(2)﴾                                  و 

أن هذا مما نزل يف التوراة، فال نصدقهم يف ذلك، وال  وتزعم اليهود:

 .(0)«نكذهبم..

 قد حكم إىل حديث مزعوم، مع أن اهلل تعاىل                         فهو يكذب اليهود استنادا  

ق  ﴿بتزويرهم، وبكذهبم عىل اهلل، بل ان نفس قوله تعاىل  وا  اّلل  ح  ر  ا ق د  م                           و 

ه   ر   تكذيب هلم، واعرتاض عىل مقوالهتم الباطلة. (3)﴾         ق د 

 نجاة اليهود والنصارى من أهل الفرتة:

من بإبراهيم فهو وهو يدعي أن من هتود يف الفرتة، أوتنرص، أو آ ـ 18

 ..(4)ناج وسعيد

بنجاة من هتود بعد بعثة النبي عيسى، ومل  ولكن كيف يصح القول:

 ؟!.. «عليه السالم»يؤمن بعيسى 

إن الذي دعاه إىل هذا الرأي الفاسد هو اعتقاده: أن األرض قد ختلو 

 من رسول أو ويص.. 

                                      

 من سورة األنعام. 91 اآلية (1)

 99و  97ص 7الفتوحات املكية ج (2)

 سورة األنعام.من  91 اآلية (6)

 .207و  203الردود والنقود ص (2)



 

بادعاء  وهلذا انتحلت هذه الطائفة مقام الويص» قال اخلطي القدحيي:

يف األحكام والكرامات، وما دروا: أن األرض  الكشف عن اهلل، وقابلوهم

 .(2)«لو عطل جيدها عن احلجة لساخت بأهلها، وبطل التكليف..

 هو ختم الوالية العامة: عيسى 

، «عليه السالم»وقد ادعى أن ختم الوالية عىل اإلطالق هو عيسى  ـ 19

                                   جل من العرب، أكرمها أصال ، وبدءا ..وأما ختم الوالية املحمدية، فهو لر

إن ختم الوالية اخلاصة له صىل اهلل عليه ]وآله[ وسلم، إنام  وقال:

تكون لرجل يواطئ اسمه اسمه، وما هو باملهدي املسمى املعروف املنتظر، 

ية، ولكن  ية، واخلتم ليس من ساللته احلس                                                               فذلك من عرتته، وساللته احلس 

كله  ه، وقد ذكر القيرصي: أنه يقصد بذلكمن ساللة أعراقه وأخالق

 .(0)نفسه..

ويف هذا رد عىل اهلل ورسوله، فإن الوالية إىل يوم القيامة منحرصة 

، وباألئمة الطاهرين صلوات اهلل وسالمه «صىل اهلل عليه وآله»برسول اهلل 

 عليهم أمجعني..

ويذكر أن كذبات ابراهيم الثالث قد أثرت عنده يوم القيامة  ـ 62

 .(3)اعةفاستحى أن يطلب من اهلل فتح باب الشف

                                      

 .207و  203الردود والنقود ص (1)

 .270ص 16راجع: منهاج الرباعة ج (2)

 .297ص 2راجع: الفتوحات املكية )ط دار العلمية الكربى بمرص( ج (6)



 

 بالكذب:            يتهم عليا  

                                                      ويقول: إنه حني عرج إىل السامء، رأى عليا  أسفل درجة من أيب  ـ 62

بكر، وعمر، وعثامن، فلام رجع قال لعيل: كيف كنت تدعي يف الدنيا أنك 

 .(2)أفضل من هؤالء، وقد رأيت أنك أسفل درجة منهم..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                      

 .679و  677ص 16منهاج الرباعة ج (1)



 



 

 الفصل الثالث

 

 م؟!.. ومقاماهتأئمته



 



 

 

 

 

 بـدايـة:

عليه »                                               إن من خصوصيات مذهب التشيع قوله: إن اإلمام عليا  

، وأن ذلك «صىل اهلل عليه وآله»هو اإلمام واخلليفة بعد رسول اهلل « السالم

ثابت بالنص القاطع، والربهان الساطع.. وإنكار صحة خالفة املتقدمني 

 ه..عليه، والغاصبني حلق

عليه »                                         فإن الشيعة ال يعظ مون من تعدى عىل اإلمام عيل  وألجل ذلك:

                                                            يف هذا األمر، ويرونه خمالفا  للنص، ناقضا  للعقدة التي عقدها اهلل  «السالم

ورسوله، ويعتربون أن من يعظم هؤالء الناس، ومن نارصهم وأعاهنم، 

يدركه                                                     وينارصهم ويدافع عنهم ليس شيعيا . وهذا أمر عقيل عقالئي، 

 الناس، ويعرفونه، ويتوقعونه..

ذ عن هذه الضابطة، وبالرجوع إىل واألمر بالنسبة البن عريب ال يش

عليه »كلامته، يف خمتلف مؤلفاته، نجد: أنه مل يزل يعظم املناوئني لإلمام عيل 

، مثل أيب بكر، وعمر، واملتوكل، وعائشة، وطلحة، والزبري، «السالم

جاج بن يوسف، وأمثال هؤالء، يف ومالك، والشافعي، وحتى احل

 عرشات، بل يف مئات املوارد.. وهو يذكر ذلك بمناسبة، وبدون مناسبة.

                             فنادرا  ما يأيت عىل ذكرهم، وإن « عليهم السالم»وأما أهل البيت 



 

هم، فبصورة عابرة، أو تكاد، حتى إننا إذا أردنا مقايسة كالمه فيهم  ر                                                                       ذ ك 

، فال يعدو كونه بمثابة قطرة من بحر، «المعليه الس»بكالمه يف اإلمام عيل 

 أو غرفة من هنر.

                                          الشيعة مع مناوئي أهل البيت، فإن هلم موقفا   وليس هذا هو دأب

                                                               معروفا  من هؤالء، فهم ال يطروهنم ـ كام قلنا ـ بسبب ما ارتكبوه يف حق 

. وبسبب أخذهم اخلالفة «عليهام السالم»السيدة فاطمة الزهراء، وعيل 

، وقوهلم يف «صىل اهلل عليه وآله»سبب جرأهتم عىل رسول اهلل          غصبا ، وب

 الدين بآرائهم، وبسبب سياساهتم، ولغري ذلك من أمور.. 

فإذا أردنا معرفة حقيقة مذهب ابن عريب، فام علينا إال أن نقرأ اليسري 

                                                               مما أوردناه يف هذا الفصل من أقواله يف خصوص اخللفاء أوال ، وسنجد أنه 

 املقامات وأعالها، وأجلها وأسناها.. يعطيهم أعظم 

ر القارئ الكريم إىل أن غري اننا قبل أن ندخل يف ذلك، نحب لفت نظ

                                                                    ما ننقله عن ابن عريب من أول هذه الدراسة إىل آخرها قد اشتمل احيانا  عىل 

عبارات يتعمد إهبامها، وتعميتها، لتكون مثار رهبة، وإعجاب لدى أمثاله 

 من أهل التصوف. 

أرضبنا عن التعرض لبيان مقاصده منها، ألال يطول بذلك وقد 

ة لذلك، ما دام أنه ال يعكر صفو رصاحة الكتاب، مع عدم وجود رضور

النصوص يف عقائده التي يتبناها وجيهد يف الدفاع عنها وترسيخها، وهذا 

 فقط هو ما هيمنا، بيانه وترتكز عليه مقاصد هذه الدراسة..

نذكر هنا طائفة من النصوص التي تتحدث  فإننا ويف مجيع األحوال،



 

، وتظهر حقيقة اعتقاده هبم، «عليه السالم»عن مقامات مناوئي اإلمام عيل 

 ونظرته إليهم..

 فنقول:

 :!اخلالفة الظاهرة والباطنة ملن؟

ولكن األقطاب املصطلح عىل أن يكون هلم هذا اإلسم ».. قال:  ـ 2

الزمان إال واحد. وهو الغوث                                    مطلقا ، من غري إضافة، ال يكون منهم يف

  . وهو سيد اجلامعة يف زمانه.«املقربني»              أيضا . وهو من 

ومنهم من يكون ظاهر احلكم، وحيوز اخلالفة الظاهرة، كام حاز 

 اخلالفة الباطنة من جهة املقام: 

 كأيب بكر.. 

 وعمر.. 

 وعثامن.. 

 وعيل.. 

 واحلسن.. 

 ومعاوية بن يزيد.. 

 . وعمر بن عبد العزيز.

 واملتوكل. 

 ومنهم من له اخلالفة الباطنة خاصة، وال حكم له يف الظاهر: 

 كأمحد بن هرون الرشيد السبتي.. 



 

 وكأيب يزيد البسطامي. 

 .(2)«وأكثر األقطاب ال حكم هلم يف الظاهر..

فهؤالء هم أئمة ابن عريب، ويرى أن هلم اخلالفة الظاهرة والباطنة، 

لتهم حتى املتوكل، الذي حرث قرب اإلمام وهو ال يتورع عن أن يعد يف مج

 أهل البيت األفاعيل.. وفعل بشيعة«.. عليهام السالم»احلسني بن عيل 

 :املنورون يف عهد النبي 

إنه قد ذكر يف رسالة له اسمها األسفار: أن املنورين يف زمن رسول  ـ 0

يل بن                                                          اهلل كانوا قليلني جدا ، مثل أيب بكر الصديق، وعمر بن اخلطاب، وع

 .(0)أيب طالب..

 :مقامات للخلفاء

           ومل ا شهدته »اجلالل: ويقول عن مشاهداته يف عامل املثال، يف حرضة  ـ 3

                                                            صىل اهلل عليه ]وآله[ وسلم يف ذلك العامل سيدا  معصوم املقاصد، حمفوظ 

                                                                 املشاهد، منصورا  مؤيدا ، ومجيع الرسل بني يديه مصطفون، وأمته التي هي 

فون، ومالئكة التسخري من حول عرش مقامه حافون، خري أمة عليه ملت

                                      

 274و  272ص 11ربى بمرص( جراجع كتاب: الفتوحات املكية )ط دار العلمية الك (1)

معاوية، ويزيد، وعمر بن عبد »وفيه:  171و  170وراجع: اإلثنا عرشية للحر العاميل ص

 «.العزيز الخ..

 .7راجع كتاب األسفار ص (2)



 

 واملالئكة املولدة من األعامل بني يديه صافون..

والصديق عىل يمينه األنفس، والفاروق عىل يساره األقدس، واخلتم 

وسلم  ]وآله[بني يديه قد جثا، خيربه بحديث األنثى، وعيل صىل اهلل عليه 

تمل برداء حيائه، مقبل عىل يرتجم عن اخلتم بلسانه، وذو النورين مش

 شأنه..

فالتفت السيد األعىل، واملورد العذب األحىل، والنور األكشف 

األجىل، فرآين وراء اخلتم، الشرتاك بيني وبينه يف احلكم، فقال له السيد: 

 .(2)«الخ.. «هذا عديلك وابنك وخليلك

 اخللفاء هم أصول اإلسالم:

اء، كل منها مخس، فاألصل فكان أصل األيدي مخسة أشي: »ويقول ـ 4

األول ما بني عليه، قال رسول اهلل صىل اهلل عليه ]وآله[ وسلم: بني 

 .. «سالم عىل مخساإل

واألصل الرابع: حممد رسول اهلل، والذي معه أبو بكر، » إىل أن قال:

 .(0)«وعمر، وعثامن، وعيل. فهم مخسة برسول اهلل صىل اهلل عليه ]وآله[ وسلم

 :يف أصابع آدم أنوار اخللفاء 

واجعل أصابعك اخلمس يف عينيك. بمنزلة حممد صىل : »ويقول ـ 1

                                      

 .24و  22ص 1الفتوحات املكية )حتقيق إبراهيم مدكور وعثامن حييى( ج (1)

 .72شجرة الكون ص (2)



 

 م، والذين معه، وهم أبو بكر، وعمر، وعثامن، وعيل.اهلل عليه ]وآله[ وسل

، ملا خلق نور سيدنا حممد صىل اهلل عليه ]وآله[ «عليه السالم»وأن آدم 

عليه »ور حممد. وآدم وسلم يف جبينه كانت املالئكة تستقبله، وتسلم عىل ن

 مل يره.« السالم

ه[ يا رب، أحب أن أنظر إىل نور ولدي حممد صىل اهلل عليه ]وآل فقال:

 وسلم، فحوله إىل عضو من أعضائي ألراه. 

فحوله إىل سبابته يف يده اليمنى، فنظر إليه يتألأل يف مسبحته فرفعها 

 .                                              فقال: أشهد أن ال إله إال اهلل، وأن حممدا  رسول اهلل.

 فلذلك سميت املسبحة.

 يا رب هل بقي يف صلبي من هذا النور شيئ؟ فقال:

بكر، وعمر، وعثامن، وعيل، فجعل  نعم. نور أصحابه، وهم أبو قال:

نور عيل يف إهبامه، ونور أيب بكر يف الوسطى، ونور عمر يف البنرص، ونور 

 عثامن يف اخلنرص.

هؤالء اخلمسة،  إنام جعلت يف يدك لتقبض برؤوسهن عىل حب وقيل:

ول  ﴿وال تفرق بينهم وبني حممد. فإن اهلل مجع بينهم بقوله تعاىل:  س  د  ر                  حم  م 

ع ه   ين  م 
ال ذ             اّلل  و 
           ﴾(2). 

 والفاروق: ،ختم األولياء، والصديق

وبعد أن ذكر: أنه عند فراقه للشمس املغربية تلقاه اخلتم )أي النبي(  ـ 6

                                      

 .74وراجع: شجرة الكون ص ح.من سورة الفت 29 اآلية (1)



 

طريقه، فرأيت ختم أولياء اهلل حق، يف  وأوضح يل التسنيم مزاج»برحيقه، 

مقعد اإلمامة اإلحاطية والصدق، فكشف يل عن رس حمتده، وأمرت بتقبيل 

                                                                   يده، ورأيته متدليا  عىل الصديق والفاروق، متدانيا  من الصادق املصدوق، 

 .(2)«                                                     حماذيا  له من جهة األذن، قد ألقى السمع لتلقي اإلذن الخ..

 مشاهد للخلفاء:

ما رأيت فإن كنت يف موقف أيب بكر الصديق، قلت: : »ويقول ـ 7

وال، فاحلكم للاميض، وأنت ، فتكون ممن رآه قبل الز                     شيئا  إال رأيت اهلل قبله

 باحلال يف أول الشهر، وذلك اليوم هو أوله.

، فتقول: ما رأيت شيئا                                                               وإن كنت عثامين املشهد، أو صاحب دليل فكر 

 .(0)«إال رأيت اهلل بعده.. الخ..

 يبايع نفسه عن عثامن: النبي 

ثم هو يذكر: أن النبي صىل اهلل عليه ]وآله[ وسلم قد بايع عن  ـ 8

 .(3)                                              ن لنفسه، وكان عثامن غائبا ، فجعل يده عىل يد نفسهعثام

                             عثامن أيضا .. وشفاعة ابن عريب:

أرسل رسول اهلل صىل اهلل عليه ]وآله[ وسلم عثامن ريض »ويقول:  ـ 9

                                      

 .13جمموعة رسائل ابن عريب )املجموعة الثالثة( ص (1)

 .127ص 9الفتوحات املكية )ط دار العلمية الكربى بمرص( ج (2)

 .172ص 11راجع: الفتوحات املكية )حتقيق إبراهيم مدكور وعثامن حييى( ج (6)



 

بالكالم يف املنام، بعدما وقعت شفاعتي عىل مجاعتي، ونجا               اهلل عنه آمرا  

ب املنرب األسن  .(2)«ى، وصعدت عليه الخ..                                الكل من أرس اهلالك، وقر 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                      

 .177ص 2ج الفتوحات املكية )حتقيق إبراهيم مدكور وعثامن حييى( (1)



 

 

 الفصل الرابع

 

 مقامات أيب بكر..



 



 

 

 

 

 

 بـدايـة:

قد ذكرنا يف الفصل السابق طائفة من النصوص التي تبني بعض 

يه مع غريه من اخللفاء، وغريهم.. ونذكر يف مقامات أيب بكر مما تشارك ف

قام األول عند ابن هذا الفصل طائفة أخرى تظهر لنا: أن أبا بكر حيتل امل

                                                عريب، وأنه يقدسه أعظم تقديس، ويعظمه أجل  تعظيم. 

وسنرى أنه ال يتقيد بيشء حمدد فيام يثبته له ولغريه، فقد يستشهد لذلك 

، وقد يعتمد عىل منام، أو « عليه وآلهصىل اهلل»بحديث منسوب إىل النبي 

ابتداع عىل قول صويف مثله، أو عىل استحسان غري ظاهر الوجه، أوعىل 

 واقرتاح فيه، وما إىل ذلك..

وقد تقدم يف الفصل السابق وغريه بعض من ذلك، ونذكر هنا، من 

 النصوص التي توضح مدى عظمة وحقيقة موقع أيب بكر عنده، ما ييل:

 هل الباطن:أبو بكر من أ

                                                  وهذه الطائفة يف الرجال قليلون، فإنه مقام ضيق جدا ، »قال:  ـ 2

دائم، وأكرب من كان فيه أبو بكر الصديق ريض اهلل حيتاج صاحبه إىل حضور 



 

عنه، وهلذا قال عمر ريض اهلل عنه يف حرب الياممة: فام هو إال أن رأيت أن 

نه احلق. ملعرفة عمر اهلل عز وجل قد رشح صدر أيب بكر للقتال، فعرفت أ

 .(2)«باشتغال أيب بكر بباطنه..

 الرب يصيل بصوت أيب بكر:

ريض اهلل عن الصديق األكرب، صاحب الرس، العلم األزهر، يف »وقال:  ـ 0

قيامه عىل منرب الطرفاء، يوم الداهية الدهياء، بموت سيد األنبياء، أمني األمناء، 

 وى األقوياء، فام ظنك بالضعفاء.وعلم االهتداء، وقد ذهل من كان عندنا أق

، ملا كان يظهر (0)وصار الرفيق األسيف، عىل مذهب السيدة احلمرياء

                                                             عليه من شد التلهف والبكاء، فكان أضعفهم عينا ، وأقواهم يف صميم 

 السويداء، فقال:

                                                           من كان يعبد حممدا  فإن حممدا  قد مات، ومن كان يعبد اهلل فاهلل حي »

 «.ال يموت

ل ت  ﴿                           تشهادا  عىل مقالته الزهراء: ثم تال اس ول  ق د  خ  س  د  إ ال  ر  ا حم  م  م                                         و 

ل   س   الر 
ن ق ب ل ه 

          م 
          

       إ ن ك  ﴿.. إىل آخر اآلية الغراء، ثم تالها بقوله جل ثناؤه: (3)﴾  

ي ت ون   إ ُن  م م  ي ت  و   ..(4)﴾                          م 

                                      

 .607و  607ص 6الفتوحات املكية )حتقيق إبراهيم مدكور وعثامن حييى( ج (1)

 .أي من حيث ظهور الضعف عليه أمام املصيبة، ألن النساء يضعفن، ويغلب عليهن البكاء (2)

 من سورة آل عمران. 122 اآلية (6)

 من سورة الزمر. 60 اآلية (2)



 

 ثم خاطب مجيع اخلصامء..

وقه مجيع ما ملكته يده هلل فهذه القوة اإلهلية من زهده يف القوت، وس

 ورسوله، فملكه مفاتيح التابوت.

ىل يوم فقد صاحب رسالته، فمن غريته عليه وأمانته، إخفاؤه إياه إ

ففتح تابوت صدره، وأبدى مكنون رسه، ونبه بعلمه عىل مكانته من اهلل 

 وقدره..

وأقر له الفاروق بالرشح، ملا بدت لعينه أعالم الفتح، ومل يزل الصديق 

                                                               فتوحا  له قبل ذلك من حني ملك املفتاح، ورسم ديوان املاملك، وإنام كان م

عليه ]وآله[ وسلم إىل حرضة املحبوب، الرفيق  ينتظر رحلة السيد صىل اهلل

 األعىل، املالك..

فحاله بزينته، ملا شاركه يف نوره وطينته، ثم سلك يف اهلني واللني عىل 

رجته، ثم أبان له برهان املوافقة بام مدرجته، ملا دعى له أن يكون معه ويف د

 املسابقة.. ذكره عن نفسه صىل اهلل عليه ]وآله[ وسلم وعنه إىل املقام من

فسبق النبي صىل اهلل عليه ]وآله[ وسلم الصديق، ولذلك قيل له 

 هناك..

قف إن ربك يصيل بصوت عتيق. فاستأنس وحن، من جهة إحساس 

 البدن.

 .(2)«لية هذا الوجه بوارق األنواروقد اتضحت أرسار، وملعت يف ع

                                      

 .141و  140األوىل( صجمموع رسائل ابن عريب )املجموعة  (1)



 

 ونقول:

ح وبتزيني ما صدر من أيب  إننا نالحظ: بكر بحق                                       أنه مل يكتف بتمد 

، فور استشهاده، من كالم قد جاء يف منتهى «صىل اهلل عليه وآله»رسول اهلل 

القسوة واجلفاء.. كام سنشري إليه يف فصل قبائح أم مدائح، بل هو أضاف 

 إليه:

وأبا بكر من طينة واحدة « صىل اهلل عليه وآله»لق النبي أن اهلل خ ـ 2

                                      وقد رصح هبذا األمر يف غري هذا املورد أيضا .

 .(2)«عليه السالم» قال ذلك لعيل إنام« صىل اهلل عليه وآله»مع أن النبي 

واألعجب من ذلك، أنه زعم: أن اهلل يصيل، وأنه يصيل بصوت  ـ 0

 عتيق!!

دف إىل اإلتيان بالنظري أو البديل ولعل كالم ابن عريب هذا، هي

« صىل اهلل عليه وآله»للحديث الذي يقول: إن اهلل سبحانه قد كلم النبي 

 .«صىل اهلل عليه وآله»         نيسا  له ، تأ«عليه السالم»حني املعراج بصوت عيل 

                                      

 67وج 24ص 64وج 144و  140ص 27وج 6ص 24جو 267ص 7جبحار ال (1)

األمايل و  611و  77صلمفيد لاألمايل و 123ص 32وج 179ص 67وج 77ص

الفصول املهمة و 122صلقمي لالعقد النضيد والدر الفريد و 243و  79صلطويس ل

لقايض لح األخبار رشو 22ص 1جلمفيد لاإلرشاد و  627ص 1جيف أصول األئمة 

تاريخ مدينة و 43ص 3جتاريخ بغداد وراجع:  294و  237ص 6جالنعامن املغريب 

 .669ص 1جبن اجلوزي الاملوضوعات و 36ص 22جدمشق 



 

، «صىل اهلل عليه وآله»إنه اعترب أن إخبار أيب بكر بموت الرسول  ـ 3

نه من األمور الغامضة التي كانت عنده.. مع أن قد كان من اخلوارق، وأ

هذا األمر قد عرفه مجيع الصحابة، ومل ينكره إال عمر بن اخلطاب حلاجة يف 

وصول من يريد أن يستعني هبم عىل حتقيق                               نفسه، كسبا  للوقت، وانتظارا  ل

 غاياته، ونيل أمنياته..

 مقام صويف آخر أليب بكر:

بكر الصديق ريض اهلل عنه يف هذا املقام، وقال: أبو »..            وقال أيضا :  ـ 3

 .(2)«العجز عن درك اإلدراك إدراك..»وكان من رجاله: 

                                                                    إنه رغم أننا نقول: مما مل نعثر عىل هذا الكالم منسوبا  إىل أيب بكر، إال عند 

 ابن عريب، فإنه كالم غري دقيق، وغري صالح، فالحظ املفردات وكيفية تركيبها..

 :ن عيل فضل أيب بكر عىل لسا

أنه قال: ما فضلكم «: عليه السالم»ثم إنه يروي عن اإلمام عيل  ـ 4

أبو بكر بكثرة صالة، وال صيام، ولكن بيشء وقع )وقر( يف صدره، ومل 

 .(0)اك اليشء، فكتمه عليه..يبني ما ذ

 :أعلم الصحابة برسول اهلل 

ة النرص إنه ملا تال النبي صىل اهلل عليه ]وآله[ وسلم سور ويقول: ـ 1

                                      

 .217ص 2الفتوحات املكية )حتقيق إبراهيم مدكور وعثامن حييى( ج (1)

 .6رسائل ابن عريب: كتاب الفناء ص (2)



 

بكى أبو بكر الصديق ريض اهلل عنه وحده، دون من كان يف ذلك املجلس، »

 وعلم أن اهلل تعاىل قد نعى إىل رسول اهلل صىل اهلل عليه ]وآله[ وسلم نفسه،

 .(2)«وهو كان أعلم الناس به، وأخذ احلارضون يتعجبون من بكائه الخ..

 عىل أيب بكر: فضل عيسى 

، وأن «عليه السالم»ختم األولياء بعيسى وقال وهو يتحدث عن  ـ 6

هو أفضل هذه األمة املحمدية، وقد نبه عليه الرتمذي احلكيم يف كتاب »عيسى 

 .(0)«ختم األولياء له، وشهد له بالفضيلة عىل أيب بكر الصديق، وغريه..

، هم أفضل من النبي عيسى «عليهم السالم»وواضح: أن نبينا وأئمتنا 

هو افضل هذه « عليه السالم»يصح قوله: ان عيسى  فال«.. عليه السالم»

 األمة املحمدية..

 أبو بكر يدخل اجلنة من مجيع أبواهبا:

ه[ وسلم ولذلك ملا ذكر رسول اهلل صىل اهلل عليه ]وآل»ويقول:  ـ 7

الثامنية األبواب من اجلنة أن يدخل من أهيا شاء، قال أبو بكر: يا رسول اهلل، 

 ل من األبواب كلها؟!وما عىل اإلنسان أن يدخ

قال رسول اهلل صىل اهلل عليه ]وآله[ وسلم: أرجو أن تكون منهم يا 

 .(3)«أبا بكر

                                      

 .147ص 6ق إبراهيم مدكور وعثامن حييى( جالفتوحات املكية )حتقي (1)

 .174ص 6الفتوحات املكية )حتقيق إبراهيم مدكور وعثامن حييى( ج (2)

 .37ص 4الفتوحات املكية )حتقيق إبراهيم مدكور وعثامن حييى( ج (6)



 

 ونقول:

يف طول  إن الدخول من مجيع األبواب إنام يصح لو كانت األبواب

بعضها البعض.. وفيام عدا ذلك فإنه ال يمكن ذلك إال بالدخول ثم 

 لعب ال يليق بأهل اجلنة..  اخلروج والعود من الباب الثاين.. وهذا

إما عىل دخول معنوي صويف.. أو عىل أن جوابه  فال بد من محله:

 ، قد جاء عىل سبيل السخرية، أو الدعابة.. «صىل اهلل عليه وآله»

 يثبت حقيقة الوجه الذي جرى عليه الكالم!!.. فال بد من دليل:

 تأويالت أيب بكر حقائق:

صىل اهلل »رووه، من رؤيا النبي  ثم هو يستشهد باحلديث الذي ـ 8

 للظلة، وما يزعمونه، من أن أبا بكر قد أوهلا باإلسالم، قال:« عليه وآله

 .(2)«وذلك كله حيقق أن حقائق الظل هي آيات اهلل ورشائعه الخ..»

 أبو بكر أفضل من عمر:

وبني حال أيب بكر الصديق )ريض اهلل تعاىل عنه( حني جاء »قال:  ـ 9

ىل اهلل عليه ]وآله[ وسلم بجميع ماله، فقال له النبي صىل اهلل إىل النبي ص

 عليه ]وآله[ وسلم: ما أبقيت ألهلك يا أبا بكر؟

 اهلل ورسوله. قال:

 ل: ما أبقيت ألهلك؟وجاء عمر بن اخلطاب بنصف ماله، فقا

                                      

 .697جمموعة رسائل ابن عريب )املجموعة الثانية( ص (1)



 

 النصف، وتصدقت بالنصف. ل:قا

 .(2)«ما بينكام كام بني كلمتكام.. قال:

 بكر وصديقيته:الرتكيز عىل أيب 

: فإنك جتده يستشهد بكالم أيب بكر، ويصفه وبعدما تقدم ـ 22

 .(0)بالصديق يف العديد من املواضع من كالمه..

والية، ومن كان له عند اهلل والصديقية ال يناهلا إال أهل ال»وقال:  ـ 22

 .«               أزال  سابق عناية

لطريق، الذي كام أن اخلتم فوق الصديق، إذا كان املمهد ل» إىل أن قال:

 مشى عليه عتيق.. 

املشهد، فلهذا جعلناه فوق الصديق، كام جعله  (3)فاخلتم نبوي املحتد، علوي

 .(4)«احلق، فاآلخذ نوره من مشكاة النبوية أكرب مما أخذه من مشكاة الصديقية الخ..

 .(1)«فخطب محرية من عتيقه، وانتزعها من يدي صديقه»وقال:  ـ 10

                                      

وراجع الفتوحات املكية )حتقيق  429( صجمموعة رسائل ابن عريب )املجموعة األوىل (1)

 .229و  227ص 7إبراهيم مدكور وعثامن حييى( ج

. وراجع: كتاب 74ص 2راجع: الفتوحات املكية )حتقيق إبراهيم مدكور وعثامن حييى( ج (2)

 يف رسائل ابن العريب.. 11و  10األسفار ص

 بضم العني وسكون الالم عىل الظاهر. (6)

 .17عريب )املجموعة الثالثة(صجمموعة رسائل ابن  (2)

 .21جمموعة رسائل ابن عريب )املجوعة الثالثة( ص (4)



 

ق قد انبلج صبحه فالزم، واقتد بالنبي، وهذا احل»وقال:  ـ 23

 والصديق، إذ قال صىل اهلل عليه ]وآله[ وسلم: 

 «.. ال أحيص ثناء عليك، أنت كام أثنيت عىل نفسك»

 .(2)«ن وقف عند حجاب العز..وهذا غاية الفخر، أو معرفة م

 .(0)وقال الصديق األكرب: العجز عن درك اإلدراك إدراك.. الخ.. ـ 24

قد كذب « عليه السالم»                               الصديق األكرب، مع أن اإلمام عليا  فهو يراه 

 قال: حيث هذه املقولة بشدة.. 

أنا الصديق األكرب، وأنا فاروق هذه األمة، ال يقوهلا بعدي إال.. »

 .(3)«الخ..

 حلرضات التي دخلها أبو بكر:ا

واعلم يا بني، أن القلب إذا حتقق باألرسار املكتتمة التي حصلت » ـ 21

نزل األنبياء، أدخله اهلل سبحانه وتعاىل من احلرضات اإلهلية ستامئة يف م

حرضة، وستة وعرشين حرضة، إال أبا بكر الصديق )ريض اهلل عنه(، فإنه 

                                                              أدخله اهلل سبحانه وتعاىل يف هذا املقام ستامئة حرضة ومخسا  وعرشين حرضة. 

 وأما السادسة والعرشون، فهي له حرضة العزة خاصة.

                                      

 .23جمموعة رسائل ابن عريب )املجموعةالثالثة( ص (1)

 .23جمموعة رسائل ابن عريب )املجموعةالثالثة( ص (2)

و  24ص 2راجع مصادر ذلك يف: الصحيح من سرية النبي األعظم )الطبعة الرابعة( ج (6)

29. 



 

حرضة العزة، وهي لنا السادسة والعرشون، غري أن هذه  ونحن لنا

احلرضة العزية التي لنا متفاضلة بيننا، وما هبا عىل الكامل إال الصديق األكرب 

نا، أن النبي صىل اهلل عليه ]وآله[ )ريض اهلل عنه(، ووجودها كامل يف حق

وسلم له يف هذه احلرضة ستامئة حرضة وأربع وعرشون حرضة، ينقص عن 

صديق بدرجة وهو الكامل يف حقه. واخلامسة والعرشون له حرضة ال

القرب الكيل. وغريه من األنبياء، ليس مثله يف هذا املقام، أعطاه اهلل تعاىل يف 

                                                    كل حرضة رسا ، ال جيده يف حرضة أخرى، بعضها أرفع من بعض، عىل 

 .(2)«التفاضل الذي بني احلرضات..

 وأيب بكر رجل: ليس بني النبي 

                                                  اعلموا: أن كثريا  من أهل طريقتنا، كأيب حامد الغزايل، »وقال:  ـ 26

وغريه، ختيل أنه ليس بني الصديقية والرسالة مقام، وأن من ختطى مقام 

سدود عندنا دوننا، فال سبيل إىل ختطيهم، الصديقني وقع يف النبوة، وباهبا م

 لكن لنا املزامحة معهم يف صفهم، هذا غايتنا..

                                               صديق، أبا بكر وال عمر، وال أحدا  ريض اهلل عنهم، فإن ولسنا نعني بال

                                                                أبا بكر من مجلة أحواله كونه صديقا ، وقد شاركه يف هذا املقام غريه من 

يق ون  ﴿الصديقني، ولذلك قال تعاىل:  د  م  الص  ك  ه 
ل ئ                       أ و 
        ﴾(0).. 

وقد فضل الصديق برس وقر يف صدره، أعطاه اهلل إياه، وشهد له به 

                                      

 .642جمموعة رسائل ابن عريب )املجموعة الثالثة( ص (1)

 من سورة احلديد. 19 اآلية (2)



 

 ىل اهلل عليه ]وآله[ وسلم..رسول اهلل ص

فعندنا بني الصديقية والرسالة، مقام، وهذا هو املقام الذي ذكرناه، 

 والذي أقول به.

عليه ]وآله[  إنه ليس بني أيب بكر ريض اهلل عنه، وبني النبي صىل اهلل

 وسلم رجل، وال نذكر الصديقية.

عنكم يف  فأرفع األولياء، أبو بكر ريض اهلل عنه، فاجتهدوا ريض اهلل

 حتصيله.

وأنا أنبهكم عىل العالمات التي تستدلون هبا عليه، وذلك أنكم إذا 

 .(2)«أقمتم برشائط اخللوة الخ..

اهلل عليه  فليس بني أيب بكر ورسول اهلل صىل»ويف نص آخر:  ـ 27

]وآله[ وسلم رجل، ألنه صاحب صديقية، وصاحب رس. فهو من كونه 

ترشيع، ويشارك فيه، فال يفضل عليه من صاحب رس بني الصديقية ونبوة ال

 .(0)«يشاركه فيه، بل هو مساو له يف حقيقيته

 أبو بكر عىل العرش:

اء،                                     أنه كان يرى يف كل سامء واحدا  من األنبي»ادعى يف فتوحاته:  ـ 28

                                      

رسائل ابن عريب، والفتوحات املكية )حتقيق إبراهيم مدكور وعثامن  3كتاب القربة ص (1)

 .697ص 11حييى( ج

و )ط دار الكتب   697ص 11الفتوحات املكية )حتقيق إبراهيم مدكور وعثامن حييى( ج (2)

 .24ص 2لعلمية الكربى بمرص( جا



 

 ..(2)«إىل أن بلغ إىل العرش، فرأى أبا بكر عىل العرش

 بصوت أيب بكر: اهلل خياطب النبي 

يف ليلة إرسائه يف « عليه السالم»نودي »يف الفتوحات املكية: قال  ـ 29

 .(0)«استيحاشه بلغة أيب بكر، فأنس بصوت أيب بكر..

كان                                                         وال ندري إن كان هذا هو نفس احلديث الذي رووه، من أن ملكا  

 .(3)بصوت أيب بكر «صلى اهلل عليه وآله»يف املعراج يكلم النبي 

، كام هو «عليه السالم»صوت عيل مع أن الصحيح هو أنه قد كلمه ب

 .(4)                                مروي حتى من طرق أهل السنة أيضا  

 من طينة واحدة: أبو بكر والنبي 

خلق رسول اهلل صىل اهلل عليه ]وآله[ وسلم وأبو بكر »ويقول:  ـ 02

 إ ذ  مه  ا يف  ال غ ار  إ ذ  ﴿مد، وصىل أبو بكر: من طينة واحدة، فسبق حم
 
  اث ن ني 

                            ث اين 
 
         

     

ع ن ا        ي ق ول   ن  إ ن  اّلل  م   ال  ُت  ز 
ب ه  اح  ص 

                            ل 
         

 .(6)«.. فكان كالمهام كالمه سبحانه..(1)﴾  

                                      

 .171و  139اإلثنا عرشية ص (1)

 .649ص 1الفتوحات املكية )حتقيق عثامن حييى، وإبراهيم مدكور( ج (2)

 .142و  144ص 2وراجع: الدر املنثور ج 60و  29ص 2راجع املواهب اللدنية ج (6)

 .76وينابيع املودة ص 67راجع: املناقب للخوارزمي ص (2)

 من سورة التوبة. 20 اآلية (4)

 .630و  649ص 1الفتوحات املكية )حتقيق إبراهيم مدكور وعثامن حييى( ج (3)



 

             خل ة أيب بكر:

ومنهم األخالء، وال عدد حيرصهم، بل يكثرون »وقال:  ـ 02

ل يال  ﴿ويقلون، قال اهلل تعاىل:  يم  خ 
اه  اَّت  ذ  اّلل  إ ب ر              و 
.. وقال النبي صىل (2)﴾                      

                                            لم: لو كنت متخذا  خليال  الختذت أبا بكر خليال ، اهلل عليه ]وآله[ وس

واملخاللة ال تصح إال بني اهلل وبني عبده، وهو « ولكن صاحبكم خليل اهلل

 «.مقام اإلحتاد الخ..

 .(0)«..فاملقام عظيم، وشأنه خطري» إىل أن قال:

صىل اهلل عليه »وقال وهو يتحدث عن كيفية الصالة عىل النبي  ـ 00

 «:وآله

النبي صىل اهلل عليه ]وآله[ وسلم عند ذلك، ملا حصلت له فقال »

اإلجابة من اهلل فيام دعوناه فيه لنبيه صىل اهلل عليه ]وآله[ وسلم: لو كنت 

نفسه ـ خليل                                                     متخذا  خليال  الختذت أبا بكر خليال ، ولكن صاحبكم ـ يعني 

 .(3)الخ.. «اهلل

 :أبو بكر وعائشة

أنه ارتكز يف ذلك إىل أصلني، مها وحني ذم أهل زمانه، ذكر أن  ـ 03

                                      

 من سورة النساء. 124 اآلية (1)

 .672و  671ص 11راجع: الفتوحات املكية )حتقيق إبراهيم مدكور وعثامن حييى( ج (2)

 .222ص 10راجع: الفتوحات املكية )حتقيق إبراهيم مدكور وعثامن حييى( ج (6)



 

وروينا عن أيب بكر الصديق »رواية عن أيب بكر، ورواية عن عائشة، قال: 

                                                                    ريض اهلل عنه، أنه قال يوم فتح مكة، يف القرن الفاضل، ملا ف ق د عقد من عنق 

ه، وقال: ارتفعت األمانة من بني الناس..بعض أهله،   .«                                        تأو 

                              هذا اإلجتاه أيضا ، ويقول: إهنا ثم يذكر رواية عائشة وهي تصب يف

 .(2)هي األصل الثاين

فأبو بكر يتهم الصحابة بالرسقة، وبعدم األمانة، وهذا يسقط مقولة 

 أهل السنة يف عدالتهم..

                  ل عائشة حجة وأصال  ومل يلتفت ابن عريب إىل هذا، فاعترب قوله وقو

 يفرتض فيه أن يلتزم به.

 

 

 

 

 

 

 

 

                                      

 .121راجع جمموعة رسائل ابن عريب )املجموعة األوىل( ص (1)



 

 الفصل اخلامس

 

 اب الويل املعصوم..عمر بن اخلط



 



 

 

 

 

 

 بداية:

                                         )من هم أئمته(، نصوصا  عن ابن عريب، قد أرشك  قد ذكرنا يف فصل:

 فيها عمر بن اخلطاب مع غريه يف املقامات والكرامات..

ا، غري أننا نذكر يف هذا الفصل فذكرها هناك أغنانا عن إعادهتا هن

بأوسمة  طائفة من النصوص التي خص فيها ابن عريب عمر بن اخلطاب

ومقامات رأى أهنا تليق بشأنه، أو أنه ساقها له عىل سبيل التكريم، 

  فنقول:والتعظيم، والتفخيم، 

 قصة زريب:

ذكر أن زريب بن برثمال، كان ويص عيسى، وأنه أرسل إىل عمر  ـ 2

 اب بكالم يفيد يف تأكيد مقام عمر وعظمته..بن اخلط

 أنه يعود فيؤكد صحتها ومع أنه يذكر أن سند هذه الرواية ضعيف، إال

 .(2)عن طريق الكشف!!

                                      

 .639ـ  633ص 6الفتوحات املكية )حتقيق إبراهيم مدكور وعثامن حييى( ج (1)



 

وال أدري ملاذا مل يصل به هذا الكشف إىل تعريفه بام ارتكبه عمر يف 

عليهم »وإىل حقيقة ما ظلم به مجيع أهل البيت « عليها السالم»حق الزهراء 

، ال «عليه السالم»؟! وإىل أن اإلمامة بعد النبي هي لإلمام عيل «السالم

  لغريه؟! وإىل سائر حقائق الدين والعقيدة الصحيحة؟!أليب بكر، وال

 وملاذا بقي يلتزم بالعقائد التي اثبتت األدلة القاطعة عدم صوابيتها؟!.

 :واحلق عمر

احلق لعمر ، ما ترك «عليه السالم»قال »وقال يف سياق كالم له:  ـ 0

 .(2)«من صديق

الغالب عىل                                        إال أنه من التزم النصح قل  أولياؤه، فإن»وقال:  ـ 3

الناس اتباع األهواء، ولذلك يقول رسول اهلل صىل اهلل عليه ]وآله[ وسلم: 

 .(0)«..ما ترك احلق لعمر من صديق»

 قلب عمر ال تعلق له إال باهلل:

محله عىل النفوس، ال حتمله                           وكان احلق صعب املرام، قويا  »وقال:  ـ 4

ه ]وآله[ وسلم لعمر: ما وال تقبله، بل متجه وترده، هلذا قال صىل اهلل علي

 ترك احلق لعمر من صديق. 

وصدق صىل اهلل عليه ]وآله[ وسلم يعني يف الظاهر والباطن. أما يف 

                                      

 .167جمموعة رسائل ابن عريب )املجموعة األوىل( ص (1)

 .37الوصايا ص (2)



 

 «.. الظاهر فلعدم اإلتصاف

 قلبه من صديق، فام وأما يف الباطن، فام ترك احلق لعمر يف» إىل أن قال:

 .(2)«كان له تعلق إال باهلل..

ما ترك احلق يل من »هو الذي قال:  مع أن الصحيح هو أن أبا ذر

           أو صديقا . (0)«صديق

قال النجم: هذا غري »عن نسبة هذا القول إىل عمر:  قال العجلوين:

. وإنام روى غريهمعروف يف كتب احلديث يف حق عمر، ال عنه، وال عن 

 .(3)«د يف طبقاته: ان اباذر قال الخ..ابن سع

 : عمر فقيه يشهد له الرسول

وهذا عمر بن اخلطاب ريض اهلل عنه: كيف اجتنب طيب »وقال:  ـ 1

ن ي ا ﴿الطعام، وفهم من كالم اهلل تعاىل:  م  الد  ك 
ي ات   ح 

م  يف  ك 
ب ت م  ط ي ب ات                 أ ذ ه 

        
       

                      

ت ع ت م هب  ا ت م  اس   كل إنسان من مؤمن وكافر.. عىل (1).. أنه ينسحب(4)﴾                     و 

يكون أفقه من أترى يا نفس، هذا العارف الذي وسع عليه يف الدنيا 

                                      

 .242ص 6الفتوحات املكية )حتقيق إبراهيم مدكور وعثامن حييى( ج (1)

ورشح النهج  170ص 61والبحار ج 263ص 2راجع: الطبقات الكربى البن سعد ج (2)

 وغري ذلك. 296ص 2والدر املنثور ج 47ص 6للمعتزيل ج

 .176ص 2كشف اخلفاء ج (6)

 من سورة األحقاف. 20 اآلية (2)

 أقول: هذا التعبري مستحدث، وال أظن ابن عريب قد قال ذلك، واهلل العامل.. (4)



 

عمر بن اخلطاب؟!، الذي وافق رأيه يف األحكام، وقد شهد له الرسول 

 .(2)«صىل اهلل عليه ]وآله[ وسلم: أنه ليس من الباطل يف  ءء..

 ونقول:

ف القرآن الذي يقول: قد نيس ابن عريب: أن هذا الرأي من عمر خيال

ق ن اك م  ﴿ ز  ا ر   م 
ن ط ي ب ات 

                   ك ل وا  م 
           

          ﴾(0) .. 

مر قد غلط يف فهمه ملعنى اآلية التي استشهد هبا، حيث ال يغلط وأن ع

أحد، فإهنا إنام ختاطب الكفار الذي استمتعوا بالطيبات يف الدنيا ونسوا 

م  ﴿اآلخرة.. قال تعاىل:  ك 
ب ت م  ط ي ب ات  ىل  الن ار  أ ذ ه  وا ع  ر  ين  ك ف 

ض  ال ذ  م  ي ع ر  ي و       و 
                                                

                       

ن ي ا و   م  الد  ك 
ي ات   ح 

                  يف 
        

ام  ك نت م    
ون  ب  اب  اَّل   ذ  ن  ع  و  م  ُت  ز  ت ع ت م هب  ا ف ال ي و  ت م             اس 
                                                            

ام  ك نت م  ت ف س  
ب  ق  و  ض  ب غ ي   احل    األ  ر 

 ون  يف 
ت ك ْب                    ت س 

                             
       

 ..(3)﴾      ق ون            

ساء أفقه من عمر، حتى ربات اجلامل يف إن عمر نفسه يقول: كل الن

الرشيفة، صحة هذا اإلعرتاف .. وقد اظهر استدالله باآليات (4)خدورهن

 العمري..

كام أنه قد أظهر يف موارد كثرية أنه ال يعرف أحكام اهلل، حتى ما كان 

رمحه »                                                            منها بدهييا . فراجع اجلزء السادس من كتاب الغدير للعالمة األميني 

                                      

 .122و  121موعة رسائل ابن عريب )املجموعة األوىل( صجم (1)

 من سورة البقرة. 47 اآلية (2)

 من سورة األحقاف. 20 اآلية (6)

 .97ص 3راجع: الغدير ج (2)



 

 وادر األثر يف علم عمر..، فصل: ن«اهلل

 عمر وأويس:

  عن النبي صىل اهلل عليه ثم هو يذكر احلديث الذي يزعمون أنه ـ 6

                                                           ]وآله[ وسلم حول شفاعة أويس يف مثل ربيعة ومرض، ثم يقول راويا  

 «: صىل اهلل عليه وآله»لذلك عن النبي 

يا عمر، ويا عيل، إذا أنتام لقيتامه فاطلبا منه أن يستغفر لكام، يغفر »..

 تعاىل.  لكام اهلل

نة التي هلك فيها قال: فمكثا يطلبانه عرش سنني، فلام كان آخر الس

 «.عمر..

 ثم ذكر لقاءمها بأويس، قال:

                                                           فاستوى أويس قائام ، وقال: السالم عليك يا أمري املؤمنني، ورمحة اهلل »

 .(2)«                                                              وبركاته، وأنت يا ابن أيب طالب. فجزاكام اهلل عن هذه األمة خريا  الخ..

                                                    ورد قصة هرم بن حيان مع أويس، وأن أويسا  القرين، أخربه ثم ي ـ 7

 بموت عمر بقوله: 

يا ابن حيان، مات أبو بكر خليفة املسلمني، ومات أخي وصديقي، »

 .(0)«وصفيي عمر ـ وا عمراه ـ الخ..

                                      

 .144و  142جمموعة رسائل ابن عريب )املجموعة األوىل( ص (1)

 .147جمموعة رسائل ابن عريب )املجموعة األوىل( ص (2)



 

 حسب الشيطان أن ينجو من عمر:

هذا عمر بن اخلطاب ريض اهلل عنه، الصلب، القوي، »ويقول:  ـ 8

رآن س للشيطان عليه سبيل، حسب الشيطان أن ينجو منه، نزل القالذي لي

                             موافقا  حلكمه، وأداه أن يقول:

ما يعرفه من إيامنه وعلمه، قد  .(2)«                                لو كشف يل الغطاء ما ازددت يقينا  »

مجع بني العلم والعيان، وتربز يف صدر املشاهدة األعيان، ليس أحد من 

 يكون يف حالة من األحوال إمامه، قد وقته إىل يوم القيامة، يربز أمامه، وال

القرين خري التابعني مهه، وقال ما أداه إليه كشفه وعلمه اهتز ملوعظة أويس 

 .(0)«املعصوم: ليت عمر مل تلده أمه الخ..

إنه ليس للشيطان سبيل عىل عمر بن اخلطاب، يف حني  ويالحظ قوله:

موه إذا أن أبا بكر كان له شيطان يعرتيه، حتى طلب من الناس:                 أن يقو 

 زاغ!! فهل عمر أفضل عنده من أيب بكر؟!

 عمر حيدثه اهلل:

إنه من املحدثني، إن »وقال صىل اهلل عليه ]وآله[ وسلم يف عمر:  ـ 9

يكن يف هذه األمة منهم أحد، وأريد حديثه تعاىل مع أوليائه، ال مع األنبياء 

 .(3)«والرسل، فإن األذواق ختتلف باختالف املراتب..

                                      

 ، وهو ينسبها لعمر بن اخلطاب.«عليه السالم»ألمري املؤمنني هذه الكلمة  (1)

 .204جمموعة رسائل ابن عريب )املجموعة األوىل( ص (2)

 622ص 12الفتوحات املكية ج (6)



 

اب ومنهم ريض اهلل عنهم املحدثون، وعمر بن اخلط»وقال:  ـ 22

 .(2)«ريض اهلل عنه منهم، وكان يف زماننا منهم أبو العباس اخلشاب الخ..

 .(0)ثم هو يعترب أن املحدث نبي األولياء..

 عمر حمدث يف قصة: يا سارية اجلبل:

يرى                                         ومنها: أن يكون صاحب هذا املقام حمدثا ، وال »..ويقول:  ـ 22

حتققه بالبرص، من حيدثه من جهة هذه احلرضة، فإن رآه فمن جهة حرضة 

ثني، وهيتف بك، وتسمع اخلطاب، إما بدهيا ،                                                               فيلحقك السامع بدرجة املحد 

                                          وإما جوابا  عن سؤال منك، ورد السالم عليك..

وقد شاهدنا هذه األمور كلها. وأخربين غري واحد عن أيب العباس 

                                     )كذا(: أنه كان حمدثا  اشتهر عنه هذا.. اخلشاب ريض اهلل عنه

سامع سارية صوت عمر من املدينة، وبينهام أيام، فكل ومن هذا الباب 

 .(3)«كرامة يكون خطاب فيها، فهي من هذا الباب..

هو « عليه السالم»                                   أنه قد ورد يف بعض األحاديث: أن عليا   ويالحظ هنا:

الذي مسح عىل عيني عمر، حتى رأى املسلمني يف هناوند، وقد كمن هلم عدوهم، 

 ..(4)                                               باإللتجاء إىل جبل هناك. فقال عمر هلم ذلك حينئذ    ومل يكن هلم نجاة منه إال 

                                      

 .672ص 11راجع: الفتوحات املكية ج (1)

 .263ص 12راجع: الفتوحات املكية ج (2)

 .197جمموعة رسائل ابن عريب )املجموعة اثالثة( ص (6)

 .176واهلداية الكربى ص 17و  14ص 2مدينة املعاجز ج (2)



 

ر ي الفعل: م                    كن ع 

كن عمري الفعل، فإن عمر بن اخلطاب ريض اهلل عنه »وقال:  ـ 20

 .(2)«..من خدعنا يف اهلل انخدعنا له»يقول: 

 :الدليل عىل عصمة عمر

من أقطاب هذا املقام عمر بن اخلطاب، وأمحد بن حنبل، »وقال:  ـ 23

هلذا قال صىل اهلل عليه ]وآله[ وسلم يف عمر بن اخلطاب، يذكر ما أعطاه و

 .«                                                            اهلل من القوة: يا عمر، ما لقيك الشيطان يف فج إال سلك فجا  غري فجك

 فدل هذا عىل عصمته، بشهادة املعصوم.

ا إال إىل الباطل، وهو غري فج أن الشيطان ما يسلك قط بن وقد علمنا:

عمر يسلك االفجاج احلق بالنص، فكان ممن ال  عمر بن اخلطاب. فام كان

 .(0)«تأخذه يف اهلل لومة الئم، يف مجيع مسالكه، وللحق صولة

أن أبا بكر له شيطان يعرتيه، وخياف من الزيغ بسبب  وقد تقدم:

                  ون ابو بكر مقدما  ذلك.. أما عمر فإن الشيطان يسلك غري فجه.. فكيف يك

 عنده عىل عمر يا ترى؟!

لوم أن ادعاء عصمة عمر بن اخلطاب مما ال يوافقه عليه أحد كام أن املع

 من أهل املذهب..

                                      

 .42الوصايا ص (1)

 .242ص 6الفتوحات املكية )حتقيق إبراهيم مدكور، وعثامن حييى( ج (2)



 

 لم عمر:ع

أال ترى رسول اهلل صىل اهلل عليه ]وآله[ وسلم أيت يف »وقال:  ـ 24

 فرشبته حتى خرج الري من أظافريي، ثم أعطيت فضيل»املنام بقدح لبن، 

 ..«عمر

 ما أولته يا رسول اهلل؟ وقيل:

 العلم. قال:

                                                                ما تركه لبنا  عىل صورة ما رآه، لعلمه بموطن الرؤيا، وما تقتضيه من و

 .(2)«التعبري

وال ندري أين كان عند هذا العلم حني قال: كل الناس أفقه من عمر، 

حتى ربات احلجال يف خدورهن؟! وأين كان علمه، وهو مل يزل يردد يف 

 .                                               ر من سبعني موردا : لوال عيل هللك عمر؟!، أو نحو ذلك.أكث

 عمر يشاهد الربوبية:

صىل اهلل »فشاهدوا الربوبية قبل كل  ءء، وهلذا تأول »وقال:  ـ 21

، اللبن ملا رشبه يف النوم، وناول فضله عمر. قيل: ما أولته يا «عليه وآله

 .(0)«رسول اهلل؟ قال: العلم..

                                      

 .149وراجع ص 77و  73فصوص احلكم ص (1)

 .247ص 1الفتوحات املكية )حتقيق إبراهيم مدكور وعثامن حييى( ج (2)



 

 :عمر جيهز اجليش يف الصالة

جيهز اجليش يف  كام كان عمر بن اخلطاب ريض اهلل عنه»ويقول:  ـ 26

 .(2)«الصالة، فإن املؤمن الصادق ماله حديث إال مع ربه، الخ..

 إقتداء عمر بالرسول:

                                           إن اهلل تعاىل أودع الكعبة كنزا ، أراد رسول اهلل »وقد تقدم قوله:  ـ 27

ثم بدا له يف ذلك أمر آخر صىل اهلل عليه ]وآله[ وسلم أن خيرجه، فينفقه، 

بعد أن خيرجه، فامتنع اقتداء برسول اهلل صىل  ملصلحة رآها، ثم أراد عمر

 .(0)«اهلل عليه ]وآله[ وسلم..

 

 

 

 

 

                                      

 حتقيق إبراهيم مدكور وعثامن حييى. 132ص 7الفتوحات املكية ج (1)

 .47ص 1الفتوحات املكية )حتقيق إبراهيم مدكور، وعثامن حييى( ج (2)



 

 

 الفصل السادس

 

 ىل حد التقديسإمها ظشخصيات يع



 



 

 

 

 

 

 بـدايـة:

إن تعظيم ابن عريب للشخصيات املناوئة لعيل، وأهل بيته صلوات اهلل 

فة منه مه عليه وعليهم، ال يقترص عىل أولئك الذين غصبوا اخلالوسال

عليه »                                              يف البداية، بل هو يمتد إىل كل من كان يكره عليا   «عليه السالم»

 ، ويعني عليه، ويقف يف موقع امليسء لذريته، ولشيعته..«السالم

                                                             إنه يعظم تلك الشخصيات وينتحل هلا مواصفات، ويطلق عليها أوصافا  

ية ألهل البيت، إن مل                                                         وألقابا ، وينتحل هلا مقامات جميدة وفريدة، مع أهنا ليست موال

تكن ممن ساعد وعاضد اآلخرين ضدهم، أو هي عىل األقل تسري يف غري هنجهم 

 ، وتوايل وتؤيد من مل يزل يقف يف وجههم، وينكل بشيعتهم.. «عليهم السالم»

ين كانوا                                                  ونحن نذكر يف هذا الفصل بعضا  مما قاله حول هؤالء، الذ

األقل، ال يتولوهنم، وال يعرتفون يسريون يف اإلجتاه اآلخر، أو أهنم عىل 

 بإمامتهم، فنقول:

 اخلالفة الباطنية والظاهرية للمتوكل:

 قد ذكرنا فيام سبق: أنه يقول:  ـ 2

إن ممن حاز اخلالفة الظاهرية والباطنية: املتوكل العبايس ومعاوية بن 



 

 .(2)..و يزيد، وعمر بن عبد العزيز.. و..

 :، ومقاماتههريرة يبعلوم أ

وشكا لرسول اهلل صىل اهلل عليه ]وآله[ وسلم أبو هريرة: »ال: وق ـ 0

 أنه ينسى ما سمعه من رسول اهلل صىل اهلل عليه ]وآله[ وسلم.. 

 يا أبا هريرة، أبسط رداءك..  فقال له:

الث فبسط أبو هريرة رداءه، فاغرتف رسول اهلل غرفة من اهلواء، وث

 : ضم رداءك إىل صدرك.غرفات، فألقاها يف رداء أيب هريرة، وقال له

                                                         فضمه إىل صدره، فام نيس بعد ذلك شيئا  يسمعه، وهذا كله من هذا 

 .(0)«املقام..

 عائشة ومصحفها:

                   : أن لعائشة مصحفا                         تبعا  لروايات أهل السنة            يدعي أيضا   ثم إنه ـ 3

ف املسلمني، وهي أن الصالة ليست يف مصاح                        خاصا  هبا، وأن فيه زيادة 

 ..الوسطى هي صالة العرص

وقد أثبتتها عائشة أم املؤمنني يف مصحفها بواو التوكيد، وهذا يف »

 .(3)«املسألة من أعظم تأييد

                                      

، حييى 274و  272ص 11الفتوحات املكية )حتقيق إبراهيم مدكور، وعثامن حييى( ج (1)

 .171و  170وراجع: اإلثنا عرشية ص

 .672و  672ص 6ن حييى( جالفتوحات املكية )حتقيق إبراهيم مدكور وعثام (2)

 .611جمموعة رسائل ابن عريب )املجموعة الثانية( ص (6)



 

أنه لو صح أن عائشة قد أضافت يف مصحفها كلمة:  أما نحن فنعتقد:

 أنه من فإهنا إنام فعلت ذلك عىل سبيل التفسري، ال عىل «وصالة العرص»

 ..« عليه وآلهصىل اهلل»القرآن املنزل عىل رسول اهلل 

                                                              أو أهنا أضافت إىل القرآن ما ليس منه، حتريفا  لكالم اهلل عن مواضعه..

 الطيبات للطيبني نزلت يف عائشة:

وقد جعل الطيب تعاىل، يف هذا االلتحام النكاحي، يف براءة »وقال:  ـ 4

 و  عائشة، فقال: ﴿
ب يث ات  ل خ 

ب يث ون  ل  اخل   ني  و 
ب يث  ل خ 

ب يث ات  ل      اخل  
            

                    
         

لط ي ب ني                 
          الط ي ب ات  ل 
              

 ا ي ق ول ون  
ون  ِم  ك  م ْب  ؤ 

ل ئ   أ و 
لط ي ب ات 

الط ي ب ون  ل                و 
                

         
          

 .(0)«، فجعل روائحهم طيبة الخ..(2)﴾                

 صورة عائشة يف رسقة حرير:

م ملا رأى يف ومقتد برسول اهلل صىل اهلل عليه ]وآله[ وسل»وقال:  ـ 1

أتاه بعائشة يف رسقة حرير محراء. وقال له:  «عليه السالم»املنام: أن جربئيل 

 هذه زوجتك. 

 .(3)«..فام قصها عىل أصحابه. قال: إن يكن من عند اهلل يمضه

 مالك بن أنس:

وهلذا كان من علم مالك بن أنس، ودينه، وورعه: أنه إذا »وقال:  ـ 6

                                      

 من سورة النور. 23 اآلية (1)

 221فصوص احلكم ص (2)

 .726ص 1( جلبنانـ بريوت ـ دار صادر راجع: الفتوحات املكية ) (6)



 

ول: نزلت. فإن قيل له: نعم، أفتى. وإن قيل سئل عن مسألة يف دين اهلل يق

 .(2)«له: مل تنزل، مل يفت

 الثناء عىل احلجاج:

 إنه يثني ويرتحم حتى عىل احلجاج بن يوسف، فيقول:  ـ 7

لرد البيت عىل ما كان عليه يف زمان « رمحه اهلل»ولقد وفق اهلل احلجاج »

ن، فإن عبد اهلل بن رسول اهلل صىل اهلل عليه ]وآله[ وسلم، واخللفاء الراشدي

ه، وأدخل ه يف البيت، فأبى اهلل إال ما هو األمر عليه، وجهلوا                  الزبري غري 

 .(0)«حكمة اهلل فيه..

 ملعاوية رأي يف الفقه:

 بل هو يستشهد يف فقهه بآراء معاوية، ويقول: يف بعض موارد الزكاة:  ـ 8

إال ابن وما خالف يف ذلك أحد يف الصدر األول، فيام نقل إلينا »..

ا حديث صحيح ثابت عن رسول اهلل عباس ومعاوية، ألنه مل يثبت عندمه

 .(3)«صىل اهلل عليه ]وآله[ وسلم

 الفقه الروحاين البن عمر:

فانظر إىل فقه عبد اهلل بن عمر ريض اهلل عنه، ملا حتقق أن »ويقول:  ـ 9

                                      

 .237ص 16راجع: الفتوحات املكية )حتقيق إبراهيم مدكور وعثامن حييى( ج (1)

 .660و  629ص 10راجع: الفتوحات املكية )حتقيق إبراهيم مدكور وعثامن حييى( ج (2)

 .77ص 9الفتوحات املكية )حتقيق إبراهيم مدكور وعثامن حييى( ج (6)



 

ما اهلل تعاىل يريد التخفيف عن عبده بوضع شطر الصالة عنه يف السفر، 

 .(2)«لك، فهذا تفقه روحاينرأى أن يتنفل، موافقة ملقصود احلق يف ذ

واحلقيقة هي أن ابن عمر قد أخذ يف هذه املسألة بالفقه الشيعي، الذي 

                                                                     خالفه أهل السنة، ولكنه ينسبه إليابن عمر، ويعتربه تفقها  روحانيا  له..

هلل بن عمر كام أنه يف مسألة امامة الفاسق قد استدل بائتامم عبدا ـ 22

 عقائده..باحلجاج، فراجع فصل: نبذة من 

 أبو عبيدة أمني هذه األمة:

وقال: ومنهم ريض اهلل عنهم األمناء، قال النبي صىل اهلل عليه  ـ 22

إنه أمني هذه »]وآله[ وسلم: إن هلل أمناء، وقال يف أيب عبيدة بن اجلراح: 

 .(0)«..األمة

رة واملؤثرة يف إبعاد أمري املؤمنني مع أن أبا عبيدة كان من الرؤوس املدب

عن اخلالفة، وكان هو ثالث الرجلني يف هذا األمر بعد  «عليه السالم»عيل 

 عمر، وأيب بكر..

 أمحد بن حنبل، من أئمة الدين:

وهو يعترب أمحد بن حنبل من أئمة الدين وحفاظ الرشيعة، قال:  ـ 20

أمحد بن حنبل ـ يف حكي أن أخت برش احلايف سألت أحد أئمة الدين ـ هو »

                                      

 .29ص 3الفتوحات املكية )حتقيق إبراهيم مدكور وعثامن حييى( ج (1)

 .632ص 11( جراجع: الفتوحات املكية )حتقيق إبراهيم مدكور وعثامن حييى (2)



 

 .«الغزل الذي تغزله..

فأفتاها اإلمام املسؤول، وهو أمحد بن حنبل، وأثنى عليها » إىل أن قال:

 . (2)«..بذلك

 ابن حنبل حافظ الرشيعة والبطيخ:

مل يتسموا بأنبياء وال برسل، وأخلصوا يف اتباع آثارهم، » ويقول: ـ 23

نبل املتبع، املقتدي، سيد وقته يف                                     قدما  بقدم، كام روي عن اإلمام أمحد بن ح

أكل البطيخ، ألنه ما ثبت عنده كيف كان يأكله رسول اهلل صىل اهلل تركه 

عليه ]وآله[ وسلم، فدل ذلك عىل قوة اتباعه كيفيات أحوال الرسول يف 

 حركاته وسكناته، ومجيع أفعاله وأحواله. 

غ واإلرشاد، وإنام عرف هذا منه، ألنه كان يف مقام الوراثة يف التبلي

 ن ذلك أمكن يف نفس السامع..بالقول، والعمل، واحلال، أل

 .(0)«فهو ـ أي ابن حنبل ـ وأمثاله حفاظ الرشيعة عىل هذه األمة..

 ونقول:

ألن ذلك أمكن يف نفس السامع قد يوحي بأنه إنام يفعل ذلك  إن قوله:

 عىل سبيل التظاهر به للعوام، ال ألجل قوة االتباع.

بجميع كيفيات أكل                                                   ثم إن ذلك يوحي إىل العوام بأن ابن حنبل كان عارفا  

 النبي جلميع الفواكه، واخلضار، واألغذية، وأن لديه روايات بذلك كله!!..

                                      

 .70و  79ص 2الفتوحات املكية )حتقيق إبراهيم مدكور وعثامن حييى( ج (1)

 .72و  76ص 2الفتوحات املكية )حتقيق إبراهيم مدكور وعثامن حييى( ج (2)



 

 الزبري، وارث معجزات الرسول:

ومنهم ـ ريض اهلل عنهم ـ احلواريون. وهو واحد يف كل ».. قال:  ـ 24

 الواحد، أقيم غريه. زمان، ال يكون فيه اثنان. فإذا مات ذلك 

اهلل صىل اهلل عليه ]وآله[ وسلم ـ الزبري بن وكان يف زمان رسول 

 العوام، هو كان صاحب هذا املقام، مع كثرة أنصار الدين بالسيف. 

ط ى                                                          فاحلواري )هو( من مجع يف نرصة الدين بني السيف واحلجة، فأ ع 

ط ى السيف، والشجاعة واإل  قدام.                                                    العلم، والعبارة واحلجة، وأ ع 

ىل صحة الدين املرشوع، كاملعجزة ومقامه التحدي يف إقامة احلجة ع

التي للنبي. فال يقوم بعد رسول اهلل ـ صىل اهلل عليه ]وآله[ وسلم ـ بدليله 

الذي يقيمه عىل صدقه فيام ادعاه، إال حواريه. فهو يرث املعجزة، وال 

 .(2)«م..يقيمها إال عىل صدق نبيه ـ صىل اهلل عليه ]وآله[ وسل

 ونقول:

عليه »، يف جهاده «عليه السالم»مام عيل أين يكون الزبري من اإل

وشجاعته، وقوة حجته يف نرصة هذا الدين؟!. وأين هي تلك « السالم

االحتجاجات التي أثرت عن الزبري؟ هل يستطيع ابن عريب أو غريه، أن 

                                        يقدم لنا نموذجا  حيسن السكوت عليه منها؟!

            نارصا  للدين   أيب دجانة واملقداد، ليكون الزبريبل أي ميزة للزبري عىل

                                                                  بسيفه دوهنام، أو جمادال  باحلق عن أهل احلق، بام جعل له امتيازا  عليهام أو 

                                      

 .276ص 11الفتوحات املكية )حتقيق إبراهيم مدكور وعثامن حييى( ج (1)



 

 عىل غريمها من الصحابة املجاهدين األخيار..

 :علامء بمنزلة األنبياء

ومن مجلة الشواهد عىل عدم تشيع ابن عريب، أنه قد ذكر علامء  ـ 21

كعلامء الصحابة، »يل، فقال: لذين هم ـ عنده ـ كأنبياء بني إرسائاألمة ا

 .. ُنم من التابعني، وأتباع التابعنيومن نزل ع

 كالثوري.. 

 وابن عيينة.. 

 وابن سريين.. 

 واحلسن.. 

 ومالك.. 

 وابن أيب رباح.. 

 وأيب حنيفة..

 ومن نزل عنهم.. 

 كالشافعي.. 

 وابن حنبل.. 

                          هلم جرا  يف حفظ األحكام..ومن جرى جمرى هؤالء إىل

ها أحوال الرسول، أخرى من علامء هذه األمة، حيفظون عيل وطائفة

 .. وأرسار علومه

 كعيل.. 



 

 وابن عباس.. 

 وسلامن.. 

 وأيب هريرة.. 

 وحذيفة..

 ومن التابعني.. 

 كاحلسن البرصي.. 

 ومالك بن دينار.. 

 وبنان احلامل.. 

 وأيوب السختياين.. 

 . ومن نزل عنهم.

 كشيبان الراعي.. 

 عمر.. وفرح األسود امل

 والفضيل بن عياض.. 

 وذي النون البرصي.. )أو املرصي(..

 .. ومن نزل عنهم

 كاجلنيد.. 

 والتسرتي.. 

ومن جرى جمرى هؤالء السادة يف حفظ احلال النبوي، والعلم 



 

 .(2)«املدين..

 وال نحتاج بعد هذا إىل أي تعليق أو إيضاح..

األربعة األوتاد، إنه كان من »أنه يقول عن الشافعي:  وقد تقدم ـ 26

 وكأن قيامه بعلم الرشع حجبه عن أهل زمانه ومن بعده. 

روينا عن بعض الصاحلني: أنه لقي اخلرض، فقال له: ما تقول يف 

 الشافعي؟ 

 هو من األوتاد. فقال:

 فام تقول يف أمحد بن حنبل؟ فقال:

 رجل صديق. قال:

 رش احلايف؟فام تقول يف ب قال:

 ما ترك بعده مثله. قال:

 .(0)«..«رمحه اهلل»فهذه شهادة اخلرض يف الشافعي 

 

                                      

 .631ص 2ن حييى( جالفتوحات املكية )حتقيق إبراهيم مدكور وعثام (1)

 .292و  291ص 16الفتوحات املكية )حتقيق إبراهيم مدكور وعثامن حييى( ج (2)



 

 

 الفصل السابع

 

 قبائح أم مدائح..



 



 

 

 

 

 توطئة:

أن ابن عريب يتوسل حتى  تقدمت يف الفصول السابقة موارد ظهر منها:

، هبدف تعظيم أناس «صىل اهلل عليه وآله»بام فيه وهن ملقام رسول اهلل 

                               اطئ، أو فكرة  غريبة عن العقيدة آخرين، أو لتأكيد اعتقاد، أو مفهوم خ

 الصحيحة، وعن احلديث، والتاريخ الصحيح..

قها  وسوف نذكر هنا:                                               نبذة أخرى مما يدخل يف نطاق القبائح التي يسو 

 عىل أهنا مدائح، فنقول:

 :يدافع عائشة ألجل الطعام النبي 

نبي صىل اهلل عليه ]وآله[ دعا بعض أصحاب ال»قال ابن عريب:  ـ 2

 طعام. فقال له النبي صىل اهلل عليه ]وآله[ وسلم: أنا وهذه؟ وسلم إىل

 وأشار إىل عائشة.

 ال. فقال الرجل:

فأبى أن جييب دعوته صىل اهلل عليه ]وآله[ وسلم، إىل أن أنعم له فيها 

 أن تأيت معه. 

ليه ]وآله[ فأقبال يتدافعان إىل منزل ذلك الرجل: النبي صىل اهلل ع



 

 .(2)«وسلم، وعائشة الخ..

 ونقول:

صىل اهلل عليه »انظر إىل هذا الرجل كيف مدح عائشة بذم رسول اهلل 

 وإال!!«!! وآله

 فام هذا احلب العارم منه لعائشة؟!

 استضافة من ال يرغب يف استضافته؟!وما هذا اإلرصار منه عىل رجل يف 

                                وما هذا التدافع بني نبي  وزوجته؟

 أجل الطعام؟!وهل يدافع نبي، اآلخرين من 

 وهل هذا مما يليق باألنبياء؟!

وملاذا ال يفسح املجال هلا، ويؤثرها عىل نفسه؟ أمل يمدح اهلل تعاىل 

ة  ﴿الذين  اص  ص  ل و  ك ان  هب  م  خ  م  و  ه 
ىل  أ نف س  ون  ع  ر 

ث                                    ي ؤ 
                  

      ﴾(0). 

وهل يتناسب هذا التدافع مع إرصاره عىل ذلك الرجل باستصحاهبا 

 إىل ذلك الطعام؟!

 عائشة وحفصة:علم املكنون لال

 إنه يذكر: أنه سأل الثقة، من العلامء، عن اإلمام املبني. فكان مما قاله له: ـ 0

                                      

، و 121و  120ص 11راجع: الفتوحات املكية )حتقيق إبراهيم مدكور وعثامن حييى( ج (1)

 .762ص 1)ط دار الكتب العلمية الكربى بمرص( ج

 من سورة احلرش. 9 اآلية (2)



 

             إ ن ت ت وب ا ﴿الذي ذكر اهلل يف حق امرأتني من نساء رسول اهلل، ثم تال: »

ج   اله  و  و  و  م   ف إ ن  اّلل  ه 
ل ي ه  ا ع  ر  إ ن ت ظ اه  ام  و  غ ت  ق ل وب ك                                إ ىل  اّلل  ف ق د  ص 
يل                                                                      ْب  

ي  
ة  ب ع د  ذ ل ك  ظ ه  ك 

ئ  امل  ال  ني  و 
ن  م  ح  امل  ؤ 

ال  ص     و 
                       

             
             

.. فهذا أعجب من ذكر (2)﴾       

 اجلنود، فأرسار اهلل عجيبة..

فلام قال يل ذلك سألت اهلل: أن يطلعني عىل فائدة هذه املسألة، وما هذه 

 ة؟!ملؤمنني، واملالئكالتي جعل اهلل نفسه يف مقابلتها، وجربيل، وصالح ا

                                                فأ خربت هبا، ما رسرت بيشء رسوري بمعرفة ذلك، وعلمت ملن 

 استندتا هاتان املرأتان، ومن يقوهيام. 

ولوال ما ذكر اهلل نفسه يف النرصة، ما استطاعت املالئكة، واملؤمنون 

مقاومتهام، وعلمت أهنام حصل هلام من العلم باهلل، والتأثري يف العامل ما 

ن العلم الذي كهيئة املكنون، فشكرت اهلل عىل هذه القوة، وهذا مأعطامها 

 ما أوىل..

                                                         فام أظن أحدا  من خلق اهلل استند إىل ما استند هاتان املرأتان..

ك ن  ﴿«: عليه السالم»يقول لوط  ي إ ىل  ر  ة  أ و  آو  م  ق و                                                         ق ال  ل و  أ ن  ِل  ب ك 

يد   د  النبي قد شهد يكن يعرفه. فإن .. فكان عنده الركن الشديد، ومل (0)﴾        ش 

                                                             له بذلك، فقال: يرحم اهلل أخي لوطا ، لقد كان يأوي إىل ركن شديد..

وعرفتاه عائشة وحفصة، فلو علم الناس علم ما كانتا عليه لعرفوا 

                                      

 لتحريم.من سورة ا 2 اآلية (1)

 من سورة هود. 70 اآلية (2)



 

ي الس  ﴿معنى هذه اآلية: 
و  هي  د  ه  ول  احل  ق  و  اهلل  ي ق         و 
 .(0)..«(2)﴾      ب يل                                   

 ونقول:

، ذم  انظر كيف حيول اب
      ن عريب آيات 
اهلل تعاىل فيها عائشة وحفصة عىل             

                        ، حتى لقد رضب اهلل هلام مثال  «صىل اهلل عليه وآله»تظاهرمها عىل رسول اهلل 

 بامرأيت نوح ولوط، الكافرتني ـ حيوله ـ إىل أعظم املدح والثناء.

صىل اهلل عليه »ويعترب أن ما فعلتاه من أذى وتظاهر عىل رسول اهلل 

كنون باهلل تعاىل، وأن علمهام هذا قد أعطامها ئل علمهام املمن دال« وآله

القدرة عىل التأثري يف العامل إىل حد احتاج معه الرسول إىل االستعانة باهلل، 

 وباملالئكة، وجربئيل، وصالح املؤمنني.. 

مع أن اهلل تعاىل قد نرص املؤمنني يف بدر، وهم أذلة، ومل يزد عىل أن 

 مني.             املالئكة مسو   أيدهم بخمسة آالف من

                                                        فكان كيد من تظاهر عىل رسول اهلل أعظم خطرا  عليه من خطر حرب 

 أحد، واألحزاب، وحنني، و.. و..

 دفاعه عن بدعة معاوية ومدحه له:

ب معاوية يف ما أحدثه يف صالة العيد، وأنه قد  ـ 3                                                          وحني أراد أن يصو 

 فهم أن ذلك جائز له، قال: 

 صىل اهلل عليه ]وآله[ كاتب رسول اهللوكذلك ما أحدثه معاوية »
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وسلم، وصهره، خال املؤمنني، فالظن هبم )الصحابة( مجيل ريض اهلل عن 

 .(2)«مجيعهم، وال سبيل إىل جترحيهم، الخ..

 :الطعن املبطن برسول اهلل 

ورد يف احلديث الصحيح: عن النبي صىل اهلل عليه ]وآله[ »وقال:  ـ 4

                               اجلنة، فام وطئت منها موضعا  إال الل سبقتني إىلوسلم، أنه قال لبالل: يا ب

 سمعت خشخشة أمامي.

يا رسول اهلل، ما أحدثت قط، إال توضأت، وال توضأت إال  فقال:

 صليت ركعتني..

 .(0)رسول اهلل صىل اهلل عليه ]وآله[ وسلم: هبامفقال 

 ونقول:

صىل اهلل »إن هذه الروايات، وأمثاهلا تشتمل عىل طعن مبطن بالرسول 

                                                          إىل حد أن انسانا  عاديا ، من سائر الناس، يسبقه إىل أعامل اخلري  ،«عليه وآله

 يف الدنيا، ويفوز بقصب السبق عليه يف اآلخرة..

 فام هذا الرسول الذي يقرص يف عمل الصاحلات؟ 

 وجيهل أو يغفل ـ عىل األقل ـ عام ينال به املقامات؟!.. 
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 ال؟!.. لينال ما ن                                      وهل أحد سواه عل م بالال  أن يفعل ما فعل

                                                         أم أن بالال  قد وصل إىل ما وصل إليه عن طريق الصدفة، ومن دون 

 تعليم وداللة؟!. 

                                                             فلامذا مل يعل م اهلل تعاىل رسوله هذا األمر؟!، وترك معارفه ناقصة إىل 

 هذا احلد؟!

صىل »إننا ال ندري كيف نداوي هذه اجلراح التي تنال مقام رسول اهلل 

ب ل أ، م«اهلل عليه وآله
     ن ق 
                                          ناس تفننوا يف وضع احلديث عليه، تبعا  ألسالفهم     

إىل فضح أمرهم، حني خطب  «صىل اهلل عليه وآله»الذين اضطر رسول اهلل 

                                                            الناس، وقال: أال وإنه قد كثرت عيل الكذابة، فمن كذب عيل عامدا ، 

فليتبوأ مقعده من النار أو نحو ذلك.. وقد أشار إىل ذلك أمري املؤمنني 

                   هنج البالغة أيضا .يف «عليه السالم»

 :إهانات أيب بكر للرسول 

 ومن الفضائح التي جيعلها مدائح، قوله: 

روينا بالسند الصحيح، عن ابن عباس ريض اهلل عنهام: أن أبا بكر » ـ 1

الصديق ريض اهلل عنه، خرج حني تويف رسول اهلل صىل اهلل عليه ]وآله[ 

  عمر..وسلم، وعمر يكلم الناس، فقال: اجلس يا 

 فأبى عمر أن جيلس.. 

 إجلس يا عمر..فقال: 

 فتشهد أبو بكر، ثم قال: 



 

                                                              أما بعد، فمن كان يعبد حممدا  صىل اهلل عليه ]وآله[ وسلم، فإن حممدا  

قد مات، ومن كان منكم يعبد اهلل عز وجل، فإن اهلل حي ال يموت. ثم تال 

  قوله تعاىل:

ل ت  ﴿ ول  ق د  خ  س  د  إ ال  ر  ا حم  م  م  ات  أ و  ق ت ل                                          و  ل  أ ف إ ن م  س   الر 
ن ق ب ل ه 

                                    م 
          

  

م   ق اب ك  ىل  أ ع   .. (2)﴾                                انق ل ب ت م  ع 

 «فسكن جأشهم بالقرآن، وهو مل يزل ساكن القلب مع الرمحان

قالت: ال واهلل يا وليي، إنام أنا بني فناء وبقاء، ».. إن نفسه  إىل أن قال:

رجوع، وما كنت فهمت قط صول ووتال ء وانتعاش، وإقبال وإدبار، وو

هذا من هذا الكالم، والذي خرج من فم الصديق، حتى نبهتني عليه، وال 

 سمعته من أحد من أشياخنا وال رأيته.. 

ب ق ت                                                                 عىل أن ان بحثا  وأرسارا  يف الصحابة، وتعظيمهم ومكانتهم ما س 

 محون                                                          إليها، وال رأيت أحدا  ممن لقيته من أصحابنا عثر ذلك، إال أهنم جي

 .(0)«عليه، وحيومون حوله الخ..

 :ونقول

                                                        إن هذا املقطع الذي ذكرناه، قد تضمن كالما  جافيا  وقاسيا ،  ألف:

، حتى كأنك «صىل اهلل عليه وآله»                                   خاليا  من أي لياقة، يرتبط برسول اهلل 

ع ملقام                                                                     تشعر أنه يتكلم عن طاغية أو عن جبار، قد ختلص الناس منه، أو مد 
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 س، واستحوذ عليهم حتى عبدوه.. لناليس له، قد غش ا

وقد جاءت هذه الكلامت اجلريئة يف احرج اللحظات، وهي حلظات 

اللوعة، واحلرقة، واحلنان، واحلنني، واألسى واحلزن، لفقد من يفرتض أن 

يكون أحب إليهم من آبائهم، وأزواجهم، وذرياهتم، وأنفسهم، ومن كل 

  ءء.

                       وجود من يعبد حممدا . إىل  ضيةكام أننا الندري من أين جاء بفر ب:

حد أنه سوغ لنفسه أن يطلق هذه الفرضية يف هذا الوقت بالذات، وجيعل 

                               .. فريقا  يقابل به من كان يعبد «صىل اهلل عليه وآله»                      من الذين يعبدون حممدا  

 اهلل..

إن أبابكر قد جاء بيشء مل خيف عىل أحد من الصحابة، وال عىل  ج:

ن اخلطاب قد ادعى خالفه، حلاجة يف نفسه بغريهم من البرش، وان عمر 

قضاها، فكيف يدعي ابن عريب: أن ابا بكر قد جاء بأمر غفل عنه غريه؟ 

 وقد أملحنا إىل ذلك يف فصل سابق، حيث نقلنا هناك عبارة مشاهبة هلذه..

إننا نقول: إن املشكلة تكمن يف عدم التحيل باملستوى املطلوب  د:

، وليست املشكلة يف وجود « اهلل عليه وآلهصىل»باإليامن الصادق بنبوته 

، وألجل ذلك مل حيدثنا التاريخ بيشء يدل عىل «صىل اهلل عليه وآله»عابد له 

 ، أو عابد له.«صىل اهلل عليه وآله»وجود مغال فيه 

فإن ابن عريب مل يزل يعطي قائل هذه الكلامت بالذات  ورغم ذلك كله،

ة هذه. وجيعله يرتفع هبا لينال جلريئاألوسمة، واملقامات لنفس مقوالته ا

 أعظم مراتب الزلفى عند اهلل!!



 

 نزول السكينة عىل أيب بكر:

                        ويقول: عن أيب بكر أيضا : ـ 6

رب عبد خيص بشهود املعية، وال يتعدى ذلك منه إىل أتباعه، كقول »

ين  ﴿لبني إرسائيل: « عليه السالم»موسى  د  ي ه  يب  س  ي  ر 
ع                      إ ن  م 
         ﴾(2). 

ى منه نوره إىل أتباعه، فيشهدون به رس املعية، كقول بد يتعدورب ع

ع ن ا﴿سيدنا حممد صىل اهلل عليه ]وآله[ وسلم:  .. ومل يقل: معي، (0)﴾                إ ن  اّلل  م 

                                       ألنه أمد  أبا بكر بنوره، فشهد رس املعية..

ومن هنا يفهم رس إنزال السكينة عىل أيب بكر ريض اهلل عنه، وإال مل 

 لتجيل والشهود.هذا ا يثبت حتت أعباء

، من معية اإلهلية يف «عليه السالم»وأين معية الربوبية يف قصة موسى 

 .(3)«..قصة نبينا صىل اهلل عليه ]وآله[ وسلم

 ونقول:

ل ما فيه مؤاخذة                                                                  انظر أهيا القارئ العزيز كيف أنه هبذا البيان قد حو 

اق أفسد سي أليب بكر، ليصبح من أعظم فضائله ومقاماته.. وذلك بعد أن

اآلية القرآنية، بدعوى أن السكينة إنام أنزهلا اهلل عىل أيب بكر، رغم أن 

، إذ إن التأييد «صىل اهلل عليه وآله»الضمري يف اآلية يرجع إىل رسول اهلل 
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ا﴿اإلهلي باجلنود إنام هو لرسوله، يف قوله تعاىل:  ه  و   ِل   ت ر 
ن ود  ه  ب ج  أ ي د                و 
                    ﴾(2).. 

مر يف موضوع حزن أيب بكر، الذي دل عىل ل تعمية األثم إنه قد حاو

أن أبا بكر قد رأى اآليات التي هي واضحة الداللة عىل أن اهلل يرعى نبيه، 

وحيفظه، حيث نسجت العنكبوت، ونبتت الشجرة، وباضت احلاممة 

 الوحشية، وجلست عىل بيضها بباب الغار.

سبحانه،  رعاية اهللولكن ذلك كله مل يفد يف طمأنة أيب بكر إىل لطف و

 وحفظه لنبيه!!!

وأما الكالم عن أن احلزن إنام يكون عىل أمر قد فات ومىض، وليس 

املراد باحلزن اخلوف مما يأيت من مصائب وباليا ـ أما هذا ـ فال نريد الدخول 

                                                                    يف تفاصيله، وال حشد الشواهد له، تأييدا  أو تفنيدا ، رغم توقعاتنا: أنه 

 ب يف مصلحة أيب بكر.تيجة ال تصسوف ينتهي بنا إىل ن

بقي أن نشري إىل ما ذكره ابن عريب عن املعية االهلية، فإن املعية بالنسبة 

ملوسى قد جاءت من موقع الربوبية، لتيرس له صلوات اهلل وسالمه عليه 

 وعىل نبينا و آله سبيل اهلداية.. التي كان حيتاج إليها.. 

، يف هذا الظرف «هلل عليه وآلهصىل ا»ولكن ما حيتاج إليه رسول اهلل 

                                                                 الصعب هو املعية التي هي من مقتضيات مقام األلوهية، ألن رد  كيد أولئك 

العتاة الطغاة، إنام من موقع القادرية، والقاهرية، والعزة، واجلبارية، 

 واالنتقام اإلهلي..
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 مقارنة.. وعربة:

يوم الغار، إنه قد علم اخلاص والعام: أن أبا بكر قد حزن يف  قد قلنا:

رغم أنه كان يف موضع األمن واألمان، وكان يرى اآليات البينات الواحدة 

تلو األخرى، تتظافر لتدل عىل أن اهلل تعاىل يرعى نبيه، وهييء له سبل 

كل  «صىل اهلل عليه وآله»النجاة من كيد أعدائه، بعد أن استنفد النبي 

 وسائله البرشية..

األكيد والشديد،  ن يف موضع اخلطر، فقد كا«عليه السالم»أما عيل 

                                                                    يواجه احتامالت القتل والتقطيع بالسيوف إربا  إربا ، بيد أعدائه املمتلئني 

                                                                   حقدا  وحنقا  وغيظا  ومل يكن هناك أية بادرة، أو اشارة مهام كانت إىل ما 

 خيالف هذه التوقعات أو يؤثر عىل مستوى ودرجة صدقيتها..

، فاستمع إليه واقرأ               رأسا  عىل عقبولكن األمور تنقلب عند ابن عريب

 أقواله لتعرف كيف يصور هذه القضية: 

ن ا﴿ ع  ن  إ ن  اهلل   م  ز   : قاهلا أبو بكر:﴾                            ال  َت  

ر﴿»..ويقول:  ـ 7 ال ف ج  ا ﴿. ومعناه: الباطن اجلربويت (2)﴾          و  الل ي ل  إ ذ                   و 

تيل.. والثانية  . وهو: الغيب امللكويت، وترتيب النقطتني الواحدة مما(0)﴾      ي ِس   

 مما تيل األلف. وامليم هو رمز وجود العامل الذي وجد فيهم.
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والنقطة التي تليه أي تيل امليم، أبو بكر ريض اهلل عنه. والنقطة التي تيل 

 األلف حممد صىل اهلل عليه ]وآله[ وسلم. 

وقد تقببت الياء عليهام، أي عىل النقطتني، أي عىل حممد وأيب بكر، 

ع ن ا   إ  ﴿كالغار،  ن  إ ن  اّلل  م   ال  ُت  ز 
ب ه  اح  ص 

 ال غ ار  إ ذ  ي ق ول  ل 
                            ذ  مه  ا يف 

         
                         

فإنه، أي  (2)﴾          

واقف مع احلق، يف احلال « عليه السالم»أبو بكر، واقف مع صدقه. وحممد 

 الذي هو عليه يف ذلك الوقت..

يوم بدر يف الدعاء واإلحلاح، وأبو « عليه السالم»فهو احلكم كفعله 

 م هو الذي يويف املواطن حقها.ذلك صاح، فإن احلكي بكر عن

                                                           وملا مل يصح اجتامع صادقني معا ، لذلك مل يقم أبو بكر يف حال النبي 

صىل اهلل عليه ]وآله[ وسلم، وثبت مع صدقه، فلو فقد النبي يف ذلك 

املوطن، وحرضه أبو بكر، لقام يف ذلك املقام الذي أقيم فيه رسول اهلل، ألنه 

، فهو ريض اهلل عنه صادق ذلك الوقت ىل منه حيجبه عن ذلكليس ثم أع

 وحكيمه، وما سواه حتت حكمه..

فلام نظرت نقطة أيب بكر إىل الطالبني أثرمها، أسف عليه، أي عىل 

ن  ﴿النبي، فأظهر الشدة، وغلب الصدق، وقال:  ألثر ذلك األسف  ﴾           ال  ُت  ز 

ع ن ا﴿عىل النبي،   كام أخربتنا.. ﴾                إ ن  اّلل  م 

                                           حممدا  هو القائل مل نبال، ملا كان مقامه صىل اهلل  أن وإن جعل منازع:

                                                               عليه ]وآله[ وسلم اجلمع والتفرقة معا ، وعلم من أيب بكر األسف، ونظر 
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ن  إ ن  ﴿إىل األلف، فتأيد، وعلم أن أمره مستمر إىل يوم القيامة. قال:                  ال  ُت  ز 

ع ن ا  ..(2)﴾           اّلل  م 

              ما رأيت شيئا  »هلل عليك: يه الذي هو تقدم اوهذا أرشف مقام ينتهي إل

 ، شهود بكري، وراثة حممدية..«إال رأيت اهلل قبله

وهو قوله خيرب  «من عرف نفسه عرف ربه»وخاطب الرسول الناس بـ 

ين        ك ال  ﴿عن ربه تعاىل:  د  ي ه  يب  س  ي  ر 
ع                      إ ن  م 
         ﴾(0) .. 

 واملقالة عندنا إنام كانت أليب بكر ريض اهلل عنه..

                                            صىل اهلل عليه ]وآله[ وسلم: لو كنت متخذا  خليال   ويؤيدنا قول النبي

                     الختذت أبا بكر خليال . 

فالنبي ليس بمصاحب، وبعضهم أصحاب بعض، وهم له أنصار 

 ..(3)«وأعوان، فافهم إشارتنا هتد إىل سواء السبيل

فهل بعد هذا يمكن أن يدعي أحد أن ابن عريب شيعي، سواء باملعنى 

 تشيع؟!باملعنى األعم لل األخص أو

 دفاع عن صالة أيب بكر:

ثم إنه يذكر صالة أيب بكر بالناس يف املرض الذي تويف فيه رسول اهلل 
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إىل عزله، « صىل اهلل عليه وآله»، ثم مبادرة رسول اهلل «صىل اهلل عليه وآله»

بنفسه بالناس، برغم مرضه، ويقول: إنه ال « صىل اهلل عليه وآله»ثم صالته 

ره الطحاوي، من أن أبا بكر كان هو اإلمام بعد صحة التأويل الذي ذكيست

 .. وإليك نص كالمه:«صىل اهلل عليه وآله»للناس بام فيهم رسول اهلل 

فكان الناس يقتدون بأيب بكر الصديق ريض اهلل عنه، وكان أبو » ـ  8

 بكر يقتدي بصالة رسول اهلل صىل اهلل عليه ]وآله[ وسلم. فقال الطحاوي:

ن أبو بكر خيفف ألجل مرض رسول اهلل صىل اهلل معنى االقتداء هنا: أنه كا

 .(2)«عليه ]وآله[ وسلم

مع أن الثابت أنه صىل اهلل قد عزله، وصىل هو بنفسه بالناس، وأهل 

 التحقيق يعرفون ذلك.

ومع أن من خيفف صالته رمحة بالضعفاء خلفه، ال يقال إنه قد اقتدى 

 بمن خلفه، وأئتم به..

 تصحيح بدعة التثويب:

ول عن التثويب، وهو قول: الصالة خري من النوم، يف صالة يق ـ 9

 الصبح: 

                                                              وأما مذهبنا فإنا نقول به رشعا ، وإن كان من فعل عمر، فإن الشارع »

 قرره بقوله: من سن سنة حسنة.. 

                                      

 .142و  141ص 7ية )حتقيق إبراهيم مدكور وعثامن حييى( جالفتوحات املك (1)



 

                                      وال نشك أهنا حسنة ينبغي أن تعترب رشعا .. 

ن ون، إال يف مذهب من يقول: إوهي هبذا االعتبار من األذان املسن

                                                                املسنون هو الذي ف ع ل يف زمان النبي صىل اهلل عليه ]وآله[ وسلم وعرفه، 

 .(2)«وقرره. أو يكون هو الذي سنه صىل اهلل عليه ]وآله[ وسلم

 أبو بكر جمتهد يف قتل مانعي الزكاة:

 . (0)له..                                                           وهو يعترب أن ما فعله أبو بكر بامنعي الزكاة، كان رأيا  فقهيا   ـ 22

منعوا الزكاة عنه، ألهنم يعتقدون أنه غاصب ملقام  مع أن هؤالء إنام

 اخلالفة، وال جيوز هلم، وال تربأ ذمتهم باعطائ هو زكاة أمواهلم له..

 اجتهاد عثامن ضد اجتهاد الرسول:

ذكر أن ثعلبة بن حاطب امتنع عن إعطاء الزكاة، فنزلت فيه آية:  ـ 22

ا﴿ م  ن ف  ق ب ه  ع 
                ف أ 
ن ه       م  ي ل ق و   ق ل وهب  م  إ ىل  ي و 

                                     ق ا يف 
.. فلام بلغ ثعلبة ذلك جاء (3)﴾      

، وكذلك أبو بكر، «صىل اهلل عليه وآله»بزكاته، فلم يأخذها منه رسول اهلل 

                                                               وعمر من بعده، ولكن عثامن أخذها منه، متأوال : أهنا حق األصناف الذين 

 أوجب اهلل هلم هذا القدر يف عني هذا املال..

من مجلة ما انتقد عليه، وينبغي أن ال وهذا الفعل من عثامن » م قال:ث

                                      

 .127ص 3الفتوحات املكية )حتقيق إبراهيم مدكور وعثامن حييى( ج (1)

 .239ص 7الفتوحات املكية )حتقيق إبراهيم مدكور وعثامن حييى( ج (2)

 من سورة التوبة. 77 اآلية (6)



 

ينتقد عىل املجتهد حكم ما أداه إليه اجتهاده، فإن الرشع قد قرر حكم 

 املجتهد. 

                                                          ورسول اهلل صىل اهلل عليه ]وآله[ وسلم، ما هنى أحدا  من أمرائه أن 

 الزكاة.يأخذ من هذا الشخص صدقته، وقد ورد األمر اإلهلي بإيتاء 

م  رسول اهلل صىل ك   اهلل عليه ]وآله[ وسلم، يف مثل هذا، قد يفارق                   وح 

حكم غريه، فإنه قد خيتص رسول اهلل صىل اهلل عليه ]وآله[ وسلم بأمور ال 

                                                              تكون لغريه، خلصوص وصف، إما تقتضيه النبوة مطلقا ، أو نبوته صىل اهلل 

 .«عليه ]وآله[ وسلم..

وسلم، كأيب وقوفه صىل اهلل عليه ]وآله[ فمن شاء وقف ل» إىل أن قال:

 .«بكر، وعمر.. ومن شاء مل يقف كعثامن، ألمر اهلل هبا

                           إىل أن قال تعقيبا  عىل ذلك: 

فساغ اإلجتهاد، وراعى كل جمتهد الدليل الذي أداه إليه اجتهاده، »

                                                          فمن خط أ جمتهدا  فام وفاه حقه. وإن املخطئ واملصيب منهم واحد ال 

 .(2)«بعينه

  عن اجتهاد،؟! «صىل اهلل عليه وآله»هل النبي  سؤالنا:و

 يف اجتهاده؟! « صىل اهلل عليه وآله»وهل خيطئ النبي 

 ؟!..«صىل اهلل عليه وآله»ن هو املصيب؟! عثامن، أم رسول اهلل مو

                                      

 .194و  192ص 7يى( جالفتوحات املكية )حتقيق إبراهيم مدكور وعثامن حي (1)



 

 تصويب عمر يف ما أحدثه يف الطالق:

 وسألت رسول اهلل صىل اهلل عليه ]وآله[ وسلم يف تلك»وقال:  ـ 20

الرؤيا عن املطلقة بالثالث يف لفظ واحد، وهو أن يقول هلا: أنت طالق 

 ؟    ثا  ثال

                           هي ثالث كام قال: ]فـ[ ال حتل  »فقال يل صىل اهلل عليه ]وآله[ وسلم: 

 .«                              له ]من بعد[ حتى تنكح زوجا  غريه

                                             يا رسول اهلل! فإن قوما  من أهل العلم جيعلون ذلك  فكنت أقول له:

 طلقة واحدة؟

ول اهلل صىل اهلل عليه ]وآله[ وسلم: أولئك حكموا بام وصل فقال رس

 ا.وأصابو ،إليهم

ففهمت من هذا تقرير حكم كل جمتهد، وأن كل جمتهد مصيب، فكنت 

أقول له: يا رسول اهلل، فام أريد يف هذه املسألة إال ما حتكم به أنت إذا 

 استفتيت، وما لو وقع منك ما كنت تصنع؟

                              : ال حتل له حتى تنكح زوجا  غريه.هي ثالث كام قال فقال:

 ،فع صوته وقال بسوء أدب                                   فرأيت شخصا  قد قام من آخر الناس، ور

 يقول له: ،خياطب رسول اهلل صىل اهلل عليه ]وآله[ وسلم

وال بتصويبك حكم  ،مك بإمضاء الثالث                            يا هذا ـ هبذا اللفظ ـ ال نحك  

 أولئك الذين ردوها إىل واحدة!

                                    صىل اهلل عليه ]وآله[ وسلم غضبا  عىل ذلك فامحر وجه رسول اهلل 



 

 ورفع صوته يصيح:  ،املتكلم

ا ﴿ثالث كام قال ]تعاىل[:  هي ج  و  ح  ز 
ت ى  ت نك  ن ب ع د  ح 

ل  ل ه  م 
           ال  ُت  

                     
          

      

ه   ي    تستحلون الفروج؟! ،(2)﴾        غ 

فام زال صىل اهلل عليه ]وآله[ وسلم يصيح هبذه الكلامت حتى أسمع 

تكلم يذوب ويضمحل حتى ما الناس، وذلك املمن كان يف الطواف من 

 بقي منه عىل األرض  ءء.

من هو هذا الذي أغضب رسول اهلل صىل اهلل عليه  سأل عنه:فكنت أ

 ]وآله[ وسلم؟ 

 .(0)«هو إبليس لعنه اهلل. فاستيقظت.. فيقال يل:

 ونقول: 

 إن ابن عريب يريد هبذه الدعاوى:

ب ما جاء به عمر بن اخل      أوال : طاب من عند نفسه، فإنه هو                             أن يصو 

 الذي أمىض طالق الثالث عىل الناس.

صىل اهلل عليه »د أن جيعل هلذا الفعل من جهة صلة بالرسول ثم هو يري

 ، ولو يف املنام.. وخيرجه عن كونه بدعة.«وآله

إنه يريد أن يقرر مبدأ التصويب الباطل، الذي رفضه شيعة أهل         ثانيا :

                                      

 من سورة البقرة. 260 يةاآل (1)

والفتوحات املكية )ط دار الكتب العربية الكربى  642ـ  642راجع: الروح املجرد ص (2)

 .274و  272وكتاب الوصايا البن عريب ص 442ص 2بمرص( ج



 

 لة النقلية والعقلية..                      البيت، استنادا  إىل األد

ه عليهام، ألنه ثم إنه يتابع مدحه لعمر وعثامن، بام كان ينبغي سرت

 يشتمل أمر مشني هلام، ومن ذلك: 

 ألف: معصية عمر فضيلة له:

                                                  قد ذكر أن نفسه قد رضبت له مثال  بعمر بن اخلطاب، الذي  ـ 23

ىل اهلل عليه بالسند املتصل إليه: أنه ملا أسلم، قال له النبي ص»روي عنه 

 ]وآله[ وسلم: يا عمر، اسرته.

باحلق ألعلننه، كام أعلنت  والذي بعثك»قال ريض اهلل عنه: 

 .(2)..«الرشك

فقد تضمن هذا احلديث الذي يريد أن جيعله من فضائل عمر، خمالفة 

رصحية من قبل عمر ألمر رسول اهلل، إذ إن الرسول يأمره بسرت إسالمه ـ 

 وعمر حيلف ليعلننه!!.

 فهل هو أشجع من رسول اهلل؟! 

 أم أنه أعرف باملصلحة منه؟! 

 ى إليه بخطأ النبي يف هذه الواقعة؟! أم أن اهلل أوح

أال خيشى من أن يتسبب إعالنه إلسالمه برضر عىل اإلسالم، وعىل 

 املسلمني؟!

                                      

 .127جمموعة رسائل ابن عريب )املجموعة األوىل( ص (1)



 

وأين كانت هذه الشجاعة عنه يف بدر، ويف أحد، وخيرب، وحنني و.. 

« صىل اهلل عليه وآله»                          ويفر هناك، تاركا  رسول اهلل  و.. وملاذا يشجع هنا،

 ليواجه خطر القتل؟!

 ب: عثامن الزاهد:

                                                 م إنه وهو خياطب نفسه، رضب هلا مثال  آخر بعثامن، فقال:ث ـ 24

قلت: نعم، هذا عثامن بن عفان ريض اهلل عنه، روينا عنه بالسند »..

، كان يطعم الصحيح، عن رشحبيل بن مسلم: أن عثامن ريض اهلل عنه

 الناس طعام اإلمارة، ويدخل يف بيته، فيأكل اخلبز والزيت.

م باللطيف،                         ناشدتك  اهلل، هل فعلت    ه                                   ذا مع أصحابك  قط، آثرهت 

 .(2)«واستأثرهتم باخلشن الخ..

                                         أنه ال يرى عثامن مستأثرا  ببيت املال لنفسه،  ا:وهذه املناشدة تعطين

 عظم الزاهدين.ولذويه، بل هو بكالمه هذا جيعله من أ

                          بعضا  من أفاعيل عثامن ببيت  «خمترص مفيد»مع أننا قد ذكرنا يف كتاب 

 ، فراجع ذلك الكتاب حني احلديث عن جيش العرسة..مال املسلمني

 :ج: حماولة الطعن بعيل 

ثم يسوق الكالم مع نفسه إىل أن يصل إىل عيل أمري املؤمنني  ـ 21

عليه »مه ما ينقص من قدره ، فيحاول أن يدس يف كال«عليه السالم»

                                      

 .127املجموعة األوىل( صجمموعة رسائل ابن عريب ) (1)



 

، ويثري حوله أكثر من شبهة وسؤال، وذلك حني يشري إىل قضية «السالم

، «صىل اهلل عليه وآله» تتحدث عن تسبيح احلىص يف كف النبي مكذوبة

 وعمر، وعثامن، وسكوته يف كف عيل..

 فاستمع إليه، وهو يتابع مناشدته لنفسه، فيقول هلا:

 عنه، عىل متكنه فيام تدعينه من املقام يا نفس هذا عيل ريض اهلل»

واحلال، قد علم املقام، وعمله، وأحكمه، ووىف احلقائق حقها عىل أتم 

 «.. الوجوه

انظري يا نفس إىل متكنه يف املعارف، وتربزه يف صدور » إىل أن قال:

                                                                املواقف، ورضبه بيده إىل صدره، فيقول: إن ها هنا لعلوما  مجة، لو وجدت 

 «..هلا محلة

ل ق بقلبه كون، ومل حيجبه ذلك كله عن حتققه يف » إىل أن قال:                                                 فلم يع 

 «.. املشاهدة، بل ذلك متكني عىل متكني

هل صاحبت هذا احلال استصحاب هذا » ثم ناشد نفسه، فقال َّلا:

 «. اإلمام؟!

ومن مثل عيل، وهذا مقامه؟!، ومن يعادله وهذا » إىل أن قال:

ن رشف منزلته إال بسكوت احلىص يف كفه، كالمه؟!، لو مل ينبه لغفلتنا ع

 .(2)«                               لكان ذلك تنبيها  لكل قلب نبيه!!

 ونقول:

                                      

 .160و  129و  127جمموعة رسائل ابن عريب )املجموعة األوىل( ص (1)



 

، «صىل اهلل عليه وآله»سول اهلل إذا كانت احلىص قد سبحت يف كف ر

صىل »؟! فإن كان تسبيحها يف يده «عليه السالم»فلامذا سكتت يف كف عيل 

يشري إىل ضد  «عليه السالم»كرامة له، فإن سكوهتا يف يد عيل  «اهلل عليه وآله

ذلك، وإن كان سكوهتا يف يد عيل كرامة له، فكيف نفرس تسبيحها يف يد 

 ..«صىل اهلل عليه وآله»رسول اهلل 

 فقاهة عمر:

حتت »قد تقدم يف فصل: عمر بن اخلطاب، الويل املعصوم:  ـ 26

 أن عمر قد قد ««..صىل اهلل عليه وآله»عنوان: عمر فقيه يشهد له الرسول 

ن ي ا﴿فرس قوله تعاىل:  م  الد  ك 
ي ات   ح 

م  يف  ك 
ب ت م  ط ي ب ات                أ ذ ه 

        
       

                تفسريا  خاطئا ..  (2)﴾                      

 ولكن ابن عريب قد جعل ذلك من فضائل عمر وكراماته، فراجع ما ذكرناه.

 

 

 

 

 

 

 

                                      

 من سورة األحقاف. 20 آليةا (1)



 

 

 

 

 

 خامتة املطاف:

 ننا يف اخلتام نعيد التأكيد عىل بضعة نقاط، هي التالية:إ

 كان تقية؟!: ـ هل كل ما تقدم 0

 وبعدما تقدم نقول: 

إن ما ذكرناه يف الفصول املتقدمة، عىل كثرته، وتنوعه، ما هو إال       أوال :

نا نستطيع: غيض من فيض، مما جاء يف مؤلفات حمي الدين ابن عريب.. وك

أن نذكر أضعاف ذلك، ولكننا أرضبنا عنه خشية أن نكون قد اقرتفنا بذلك 

 قارئ، وتسببنا بنفاد صربه، وتضييع جهده.. جريمة اغتيال بغيض لوقت ال

                                                           كام أن ذلك قد يكون غمطا  حلقه، إذا كان ممن تكفيه اإلشارة، إذ ال 

 تبقى هناك حاجة إىل حشد النصوص له هبذه الغزارة..

إن احتامل أن يكون ابن عريب قد استعمل التقية يف مجيع ذلك         ثانيا :

بارد ورأي فاسد، ومتحل غري وسواه مما أرضبنا عن ذكره، ما هو احتامل 

 وارد..

                                                           إذ إن ذلك يفقد كتبه مصداقيتها، خصوصا  إذا كان ثمة شك كبري يف 

اش فيها، أن يكون مربر للتقية هبذا املستوى يف عرصه، ويف املناطق التي ع



 

                                                                    وهو الذي مل يكن ملزما  باإلقامة يف بلد بعينه، وقد كان ينتقل من مكان إىل 

                                 مهيمنة عليه يف هذه األقطار مجيعا ؟! مكان، فهل كانت التقية

وهل كان غري قادر عىل التحول عنها إىل مواضع ال حيتاج فيها إىل 

 التقية؟!

بالد املغرب إىل                                               وإن كان عاجزا  عن ذلك، فلامذا قدر عىل التحول من 

مكة وإىل الشام وبغداد، واملوصل، ومرص، وغري ذلك.. وعجز عن 

لشيعة فيحل فيها، ويكتب فيها ما أحب، مواصلة حتوله ليصل إىل بالد ا

                                                               ويرصح بام يريد، متاما  كام حل يف مكة، فكتب الفتوحات املكية، أو كام حل 

 يف الشام فكتب فصوص احلكم؟! 

ـ يرص عىل العيش يف بالد السنة، التي ال يتمكن                        وملاذا ـ لو كان شيعيا  

أهل نحلته،  فيها من اجلهر بعقائده، وممارسة عباداته، فليأت إىل بالد

                                                               وليعيش فيها، ويرصح يف مؤلفاته بام يريد، متاما  كام هو حال سائر علامء 

 الشيعة، الذين رصحوا يف مؤلفاهتم بكل ما عندهم. 

                                      حقا ، فلامذا ظهرت التقية هبذا احلجم، عند إذا كان األمر كذلك         ثالثا :

خصوص هذا املؤلف، دون غريه ممن عارصه، وعاش يف نفس الظروف 

 عاش فيها؟! التي

                                                     ه يذكر يف حق الشيعة أمورا  خمرتعة ومصطنعة، ال حيتاج إليها إن        رابعا :

لدفع رش األعداء عنه، بل كان يكفيه أن يظهر رفضه ملقالة الشيعة، وثم 

هم، وهيمل أمرهم. وليس ثمة ما يضطره إىل ادعاء رؤيتهم يتجنب ذكر

 ..                                             بصورة خنازير، وال إىل غري ذلك مما ذكرنا طرفا  منه



 

كام أنه يكفي يف التقية يف أمر اخللفاء: أن يظهر ما يقوله أهل السنة 

فيهم، ويطلب منه أهل السنة أن يرتحم عىل احلجاج، وال عىل أن يرفع 

اء، وال أن يدعي أنه عرج به إىل السامء  فرأى أبا املتوكل إىل درجة األولي

 بكر عىل العرش.. إىل غري ذلك من أمور عجيبة وغريبة. 

ذلك كله ال تفرضه التقية عليه، بل ال يفرضه عليه سوء الرسيرة،  إن

 وخبث الباطن..

إن مدائحه العجيبة، والغريبة لنفسه، وما ادعاه من عروج         خامسا :

يف خلوته تسعة أشهر بال طعام، وأنه هو خاتم متكرر، ومن أنه بقي 

 ضه..األولياء، كام كان النبي خاتم األنبياء، وغري ذلك مما تقدم بع

إن ذلك كله، ال تفرضه عليه تقية وال غريها!! بل هو مما يأباه له خلقه، 

فإن املؤمن الصادق ينزه نفسه عنه، وأهل الكرامات احلقيقيني، ال 

 يدلون عىل غريهم بمقاماهتم، بل هم أكثر الناس يتبجحون بكراماهتم، وال

                                            تواضعا ، وأشدهم ابتعادا  عن اإلدعاء والشهرة.

           جيد أن قسام   «الفتوحات املكية»قلنا: إن من يراجع كتابه:  قد        سادسا :

منه مبني عىل تفاصيل فقهية، كثرية ومتنوعة، ال خترج عن دائرة فقه أهل 

اطية، والرجالية، وغريها.. رغم أن السنة، وحديثهم، وأصوهلم االستنب

العلم الذي يتصدى ملعانيه ومراميه ال يتوقف عىل تبني، وال عىل طرح تلك 

 املسائل من األساس.. 

فكيف تصح دعوى التقية يف كل هذا البناء املتكامل، القائم عىل 

مسلامت ومناهج املذهب السني، يف قواعده، ويف مناشئه، ومرتكزاته، ويف 



 

 !غاياته ويف كل تفاصيله العقائدية، والفقهية، واحلديثية، والتارخيية، و.. و..؟

 ـ منشأ الشبهة: 1

كون السبب يف وقوع بعض األعالم يف الشبهة حول فإنه ربام يوبعد، 

ابن عريب، وحول املتصوفة بشكل عام، هو أهنم رأوهم يمدحون اإلمام 

له  يف كالمهم، فظنوا: أن ما يتظاهرون به من حب« عليه السالم»عيل 

، وما يمدحونه به، قد نشأ عن أن احلب قد أدى هبم إىل «عليه السالم»

 الدخول يف التشيع..

غفلوا عن أمور هلا أمهيتها البالغة يف معرفة السبب يف إظهار هذا وقد 

 احلب، وهي:

لعل السبب يف إظهارهم هلذا احلب هو سعيهم للتأثري عىل  األول:

 إىل جانبهم.البسطاء والسذج من الشيعة الجتذاهبم 

 وقد كان من دأب هؤالء أهنم يتقربون من كل طائفة بام حتب.

 فهم سنة مع أهل السنة.

مع الشيعة، وقد أخذوا عنه « عليه السالم»وهم حيبون اإلمام عيل 

 خرقة التصوف.

عون مقامات األلوهية فضال  عن مقام النبوة،                                                                 وهم بالنسبة للسفهاء يد 

عون اخلوارق واملعجزات ألنفسهم عون علم الغيب،                                      كام أهنم يد                     ويد 

 ويسمونه بالكشف.. ويصدقهم الناس البسطاء يف ذلك..

ن إظهارهم هلذا احلب ال يتناقض مع عقائد أهل السنة، وال إ الثاين:



 

يرض بام يعتقدونه يف مسألة اخلالفة، وال مع غريها من سائر اعتقاداهتم.. 

ة لعقائد                                                    خصوصا  مع ترصحيهم ـ وخصوصا  ابن عريب ـ بعقائدهم املخالف

أهل البيت وشيعتهم، ومع ما يرصح به من مقامات ملناوئي أهل البيت، 

 لك.. و..وغري ذ

إن من يدعي أن فرعون من أهل النجاة، ويرى يف كل  ءء أنه  الثالث:

هو اهلل تعاىل، بل هو حيب عبدة العجل، ألنه يرى أن عبادهتم للعجل، عني 

د أن حيب كل  ءء، فيحب توحيدهم وإيامهنم، ان من يكون كذلك، فالب

بدة املؤمن والكافر، ويرتحم عىل احلجاج، ويعظم املتوكل، وحيب ع

العجل، ويعظم فرعون، وأبا سفيان ومعاوية ويزيد، وكل فاسق وفاجر، 

                                                    ورشير ومرشك، ألهنم مجيعا  جمايل احلق. وقد احتد احلق معهم، وإن 

 اختلفت األسامء االصطالحية، عىل حد تعبريهم..

ذلك قوهلم باجلرب اإلهلي، الذي يؤكد هلم أنه ال حيلة هلم فيام ويؤكد 

عذورية كل أهل الكفر والرشك واالنحراف فيام هم يصدر عنهم، ويقرر م

 فيه وعليه..

إنه قد يكون ملا يطلقونه من كلامت مستطرفة، وأقوال حكيمة،  الرابع:

 ومواعظ زهدية، درجة من التأثري عىل الناس العاديني..

                                                      كثريا  من تلك األقوال مقتبسة من أقوال األنبياء واألوصياء، مع أن 

 نفسهم..وقد انتحلوه ونسبوه أل

                                                               علام  بأن أمثال هذه األقوال مما يتداوله سائر أهل امللل والنحل، ألهنا 

مما تتوافق عليه العقول، وينساق إليها الناس بفطرهتم، فإن العقالء، 



 

والبخل، وما إىل ذلك، وحماسن يدركون مساوئ الظلم واحلسد، والبغي، 

 اإلحسان، والعدل، والصدق، واألمانة، و.. و..

 ة احلكام هلؤالء الناس:ـ حاج 1

إن احلكام كانوا بحاجة إىل أناس معروفني بالزهد،  قلنا فيام سبق:

، «عليهم السالم»منسوبني إىل الكامل، والعبادة، ليعارضوا هبم األئمة 

.. فكان أن أظهروا تعظيم هؤالء، «عليهم السالم»وليصغروا من شأهنم 

مواعظهم، مع علمهم واهتموا بشأهنم، وأطروهم، وأظهروا االتعاظ ب

بعدم حلوق أي رضر هبم، وبحكومتهم من قبلهم.. بل هناك منافع كثرية 

 ومتنوعة، الحاجة إىل بسط الكالم فيها.

 ـ التصوف مطية العاجزين الطاحمني: 4

ل سلوكه عىل كل أحد، ويسهل إن الطريق الذي سلكه هؤالء يسه

 واجلاهل، ومن الكبري ادعاء الوصول فيه إىل الغايات واملقامات، من العامل

والصغري، ومن الذكي والغبي.. وال حيتاج يف ذلك إىل أي دليل، فإن دعوى 

الكشف والشهود والعلم اللدين حتل أعظم املشكالت، وتسهل كل عسري. 

وهذا الطريق هو مطية الطاحمني العاجزين، والكساىل، حيث حيصلون من 

سهر، أو إجهاد فكر يف خالله عىل ما يريدون بال تعب وال نصب، وبال 

الدراسة طيلة عرشات السنني، ملعرفة أحكام اهلل، وحقائق الدين، ومعاين 

 آيات القرآن.

وهو يفسح املجال لطالبه ليدعوا: أن أحدهم، حتى وهو هيذي، يكون 



 

يف نفس هذيانه هذا أحكم احلكامء وأعلم العلامء، وليس ألحد أن يطالبه 

 عىص موسى، والوحي اإلهلي الصادق..بدليل، أوبرهان، ألن الكشف هو 

 ـ االبتداع.. والترشيع: 5

                                                          إهنم باخرتاعهم أورادا ، وأذكارا ، وصلوات، وعبادات، مل يأت هبا 

عليهم »كتاب، وال سنة، يستطيعون أن يشغلوا الناس هبا عن أهل البيت 

، ويرصفوهم عنهم، كام أهنم بذلك ينزعون عن أنفسهم صفة «السالم

 اجة إىل األخذ من الغريه..التقليد، واحل

 عصمنا اهلل من الزلل يف الفكر، ويف القول، ويف العمل، إنه ويل قدير..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

 

 

 

 كلمة أخرية:

 بسم اّلل الرْحن الرحيم

 واحلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم عىل حممد وآله الطاهرين.

 وبعد.. 

ذة تكاد تكون يسرية إذا فإن ما قدمناه يف هذه الدراسة ما هو إال نب

يست بمجموع ما سجله ابن عريب يف كتبه من ترصحيات ـ وما أكثرها ـ أو ق

تلوحيات، وإشارات ال جمال لعدها وحرصها.. تدل عىل املنحى الذي 

 يتخذه ابن عريب لنفسه، ويدين به ربه يف الرس ويف العلن..

ـ لكم اهلائل إذا كان هذا الرجل قد ذكر يف مؤلفاته هذا ا ،وليت شعري

تسننه،  يفمن الدالئل الرصحية                            يف هذه الدراسة بعضا  منه، ـ الذي ذكرنا 

حتى إن ما يتعلق به من يدعي تشيعه ما هو إال نزر يسري، اليكاد يظهر له 

 . ؟!أثر يف هذا البحر العجاج، املتالطم األمواج

 إذا كان األمر كذلك، فلامذا ال يرضون ببعض ما ذكرناه إلثبات عكس

                                              سننه، باالستناد إىل كل هذه األدلة العالية جدا  يف ما يدعون، فيؤكدون عىل ت

 مستوى الرصاحة واجلهر.. والقاطعة يف هذا األمر لكل عذر؟!.

وكيف أبرصوا خصوص تلك اإلحياءات الضعيفة والعليلة والواهية، 



 

الرصيح والواضح هلائل ومل يروا بعني إنصافهم هذا القدر العظيم، والكم ا

 يف مقابله؟!

وما باهلم نظروا بعني كليلة يف هذا اإلجتاه.. وتركوا ما ترهيم إياه العني 

 الصحيحة باالجتاه اآلخر؟!..

ان احلق أحق أن يتبع، والبد للعاقل املنصف  ويف مجيع األحوال نقول:

 أن يكون من أهل الدليل وكيف ما مال يميل..

ين اصطفى حممد وآله واحلمد هلل، والصالة والسالم عىل عباده الذ

 .الطاهرين.
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 م.0223آب  6املوافق 

                             عيثا اجلبل )عيثا الزط سابقا (

 جعفر مرتىض العاميل

 عامله اّلل بلطفه وإحسانه
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