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 العاشرةاحللقة 

 / اجلزء الثانياملعرفة 
 

تَػَقبََّل اهلل طاعاتكم، أشياع القائم من آؿ ُمػَحمَّد أنصارُه أوليائو منتظريو سبلـٌ عليكم أسعد اهلل أوقاتكم 
 الػحلقة العاشرة من الػَمَلفِّ الػَمهَدوّي.

 ،وصَل الكبلـُ بنا يف احللقة ادلاضية إىل عنواف ادلعرفة، وحطَّ البحث رِحالُو عند ادلدرسة العرفانية الشيعية
والكبلـُ وصَل إىل الشيخ األكرب خامت الوالية كما يسميو العرفاء زليي الدين ابن عريب، وصلُت يف 
حديثي يف احللقة ادلاضية وأنا إٔتوُؿ يف كلماِت عرفائنا يف ادلدرسة العرفانية الشيعية وىم يتحدثوف عن 

ف اهلل تعاىل عليو والذي نقلُو وكاف آخر الكبلـ كبلـُ السيد علّي القاضي الطباطبائي رضوا ،ابن عريب
عند السيد ىاشم احلداد الكرببلئي والذي نقلُو عن السيد ىاشم احلداد السيد ُمػَحمَّد ُحسُت الطهراين 
يف كتابِو )الروح اجملرد( الػُمًتجم عن كتابِو باللغة الفارسية روح رلرد يف حياة العارؼ الكرببلئي السيد 

ل الكبلـ من حيُث انتهيت، لكنو بدا يل أف أؤجل ىذا الكبلـ بعد أف ىاشم احلداد، وقلُت بأين سأواص
أعرض بُت أيديكم ما قالو ابن عريب فأعود أل٘تم حديثي فيما قالو عرفائنا وأقف عند السيد اخلميٍت 
بشكل خاص ألعرَض موقفُو ْتسب ما جاء يف كتبو رضواف اهلل تعاىل عليو، وبينُت السبب يف احللقة 

 صصت أف خصصُت السيد اخلميٍت بنحو خاص ألمور بينتها.ادلاضية أف خ
 ي:ـأشرُع في تناول ما قالُو ابن عرب

ربػما يُتعبكم بعض الشيء ولكن القضية يف غاية األىػمية، قد يكوف بعض الػمشاىدين ال يػملك 
ع الربنامج اىتمامًا بابن عريب ولكنػي أعلم بأف ىناؾ من يتابع الربنامج من الػمتخصصُت وىناؾ من يتاب

من طلبة الدراسات العليا وىناؾ وىناؾ، فضبًل عن أفَّ َجػمعًا ليس بالقليل من أولياء أىل البيت من 
شبابنا من مػحبػي ُمػَحمَّد وآؿ ُمػَحمَّد مػمن يتأثروف بفكر ابن عريب بسبب تأثرىم بأفكار الػمدرسة 

 لى ىذا الربنامج.العرفانية، سأتناوؿ ىذه الػمسألة شيئاً فشيئا لكن صربكم ع
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أوؿ كتاب أشَت إليِو كتاب ابن عريب تفسَت القرآف )تفسَت ابن عريب( تفسَت القرآف وىو من كتبِو ادلهمة، 
قلُت يف احللقة ادلاضية ابن عريب عندُه كتب كثَتة لكنٍت سأسلط الضوء على جوىر كتب ابن عريب، 

)تفسَت ابن عريب( دار إحياء الًتاث العريب وىذا ىو اجلزء الثاين الطبعة األوىل سنة9 تفسَت القرآف 
ميبلدي طبعة جديدة مصححة إعداد مسَت مصطفى رباب، ىذا اجلزء الثاين من تفسَت ابن  1002

عريب وىو يتألف من جزأين ْتسب ىذه الطبعة، أنا لن أطيل الوقوؼ عند تفسَت ابن عريب وإظلا أأخذه 
ااًل ظلوذجاً، سأطيل الوقوؼ عند كتابِو األىم )الفتوحات ادلكية( ىذه ىي موسوعة الفتوحات ادلكية مث

 البن عريب، الكتاب األىم عند ابن عريب وعند عرفاء السنة عند متصوفة السنة وعند عرفاء الشيعة.
سورة األحزاب  من كتاب تفسَت ابن عريب، أنا اخًتت سورة األحزاب ِلماذا؟ ألنَُّو يف 242صفحة 

ىناؾ آيات من خبلذلا نستطيع أف نستكشف ادلفسر ونستطيع أف نستكشف اىتمامات ادلفسر، يف 
سورة األحزاب مثبًل رلموعة اآليات اليت تتحدث عن واقعة اخلندؽ عن واقعة األحزاب بل إف السورة 

 مسيت هبذا االسم ألجل ىذه الواقعة، اآلية العاشرة وما بعدىا9
التفسَت ىو تفسَت عرفاين والػمفروض  {األَتصَازُ شَاغَد وَئِذ يِنكُى أَسفَمَ وَيٍِ فَىقِكُى يٍِّ كُىجَاؤُو ئِذ}

الػحاالت النفسانية والػحاالت الػمعنوية تكوف من أوؿ اىتمامات الػمفسر العرفاين، ىذه اآليات تتحدث 
 تِانهَّهِ وَذَظُنُّىٌَ احلَنَاجِسَ انقُهُىبُ وَتَهَغَدِ األَتصَازُ شَاغَد وَئِذ}عن االضطراب الذي وقَع فيو أصحاُب النبػي 

إىل آخر اآليات التػي تػحدثت عن الذي جرى يف {شَدٌِداً شِنصَاالً وَشُنصِنُىا املُإيِنُىٌَ اترُهًَِ انظُّنُىََا * هُنَانِكَ

 {وَيِنكَ يٍِثَاقَهُى اننَّثٍِِّنيَ يٍَِ رََاأَخَ وَئِذ}9 6واقعة األحزاب، ابن عريب يتناوؿ مػجموعة اآليات من اآلية 
ال يعلق شيئًا أبداً، يأخذ  10إىل نػهاية اآلية  6، ىو يبدأ من اآلية 20إىل آخر اآلية واآليات تبدأ من 

يتحدُث شيئًا مػختصرًا عن ىذا األمر وبعد ذلك ال  {يٍِثَاقَهُى اننَّثٍِِّنيَ يٍَِ أَخَرََا وَئِذ }فقط أوؿ اآلية
يعلُق أيَّ شيء عن كل ىذا الذي جرى يف اآليات، إنَّو يقفز بعد كل ىذه اآليات ينتقل يف نػهاية 

وىذه اآلية  {عَهٍَهِ انهَّهَ عَاهَدُوا يَا صَدَقُىا زِجَالٌ املُإيِنِنيَ يٍَِ}السطور وىي سطور قليلة إىل اآلية9 
جودة يف اآليات التػي ىو بصدد تفسَتىا وإنػما ىي موجودة يف مػجموعة اآليات التػي ستأيت ليست مو 
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من سورة األحزاب بينما الػمجموعة السابقة من اآليات التػي كاف من  12بعد ذلك ألف ىذه اآلية ىي 
 اننَّثٍِِّنيَ يٍَِ أَخَرََا وَئِذ} ، بعد أف يتحدث سطرين ثبلثة عن109الػمفًتض أف يفسرىا تنتهي باآلية 

والتػي سيأيت ذكرىا وبقيُة األمور التػي وردت يف ىذه اآليات ما تػحدث  12يقفز إىل اآلية  {يٍِثَاقَهُى
عنها أبدًا ال من قريب وال من بعيد، واضح ألف اآليات بصدد بياف حقيقة أصحاب النبػي، الصحابة، 

زَُع ما فعل كما تبُت اآليات ولسُت أنا الذي أقوؿ اهلل الصحابُة الذيَن فعل فيهم الػُجنُب والػَهَلُع والفَ 
 قَانَد وَئِذ} –{انظُّنُىََا تِانهَّهِ وَذَظُنُّىٌَ احلَنَاجِسَ انقُهُىبُ وَتَهَغَدِ األَتصَازُ شَاغَد وَئِذ}سبحانو وتعاىل يقوؿ9 

 عَهدُ وَكَاٌَ األَدتَازَ ٌُىَنُّىٌَ نَا قَثمُ يٍِ انهَّهَ عَاهَدُوا كَاَُىا وَنَقَد} – {فَازجِعُىا نَكُى يُقَاوَ نَا ٌَثسِبَ أَهمَ ٌَا يِّنهُى طَّائِفَحٌ

اآليات تتحدث عن الوضع الذي عاشُو  {انقَرمِ أَوِ املَىخِ يٍَِّ فَسَزذُى ئٌِ انفِسَازُ ٌَنفَعَكُىُ نٍَّ قُم يَسإُوالً * انهَّهِ
 الصحابة لػم ُيشر إىل ىذا األمر ال من قريب وال من بعيد. 

من اآلية  {نِّأَشوَاجِكَ قُم اننَّثًُِّ أٌَُّهَا ٌَا} حُت نذىب يف نفس السورة حينما يأيت إىل مػجموعة اآليات

َا}يف ضمنها9  24إىل اآلية  17 لَػم ُيِشر {ذَطهِرياً وٌَُطَهِّسَكُى انثٍَدِ أَهمَ انسِّجسَ عَنكُىُ نٍُِرهِةَ انهَّهُ ٌُسٌِدُ ئًََِّ

 قُم اننَّثًُِّ أٌَُّهَا ٌَا}إىل ىذا الػموضوع ال من قريب وال من بعيد، إنَّو تػحدََّث عن نساء النبػي فقط 

عن النساء فقط، لػم اخترب النساء ىو إحدى خصاؿ التػجريد وإىل آخر الكبلـ، الػحديث  {نِّأَشوَاجِكَ
ىذا مثاؿ، أنا ال  .يأيت ذكٌر ألىل البيت مطلقًا وال إىل اآلية وىذه القضية موجودة على طوؿ التفسَت

أستطيع أف أتناوؿ التفسَت من أولِو إىل آخرِه، لكن ىذه السورة سورة األحزاب أنا اخًتهتا ألهنا ٘تثل عينة 
الصحابة وىذه آية التطهَت ال ٖتتاج إىل بياف أكثر واضحة، آيات يف نفس السورة تتحدث عن أوضاع 

من ذلك، ىذا مثاؿ من تفسَت ابن عريب وؽلكن لعرفائنا أف يدافعوا عن ذلك وأنا أستطيع أف ُأَخرَّج لو 
ٗترغلات، لكن احلقيقة شيء والتخرغلات والدفاع الذي ليس يف زللِو شيء آخر، وسأتناوؿ األساليب 

 ابن عريب بعد أف نستعرض ما قالو ابن عريب، ىذا تفسَت ابن عريب. اليت دافع هبا العرفاء عن
ادلنت العرفاين األعمق كما يقوؿ عرفائنا وكما قاؿ الشيُخ ادلطهري، وىذا الكبلـ  (فصوص الػِحَكم)ىذا 
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ليس خاصًا بالشيخ ادلطهري من أنو يف كل عصر ال يستطيع أف يفهم ىذا الكتاب إالَّ اثنُت أو ثبلثة، 
ىذا الكبلـ يرددُه اآلف أساتذة العرفاف ادلوجودوف يف قم ويف غَت قم يرددوف ىذا الكبلـ، ىذا ىو 

الصيد يف جوؼ الفرا  فصوص الػِحَكم البن عريب، أيضاً لن أطيل الوقوؼ عند فصوص الػِحَكم ألفَّ كل
يف الفتوحات ادلكية، ألف فصوص الػِحَكم ىو ٕتلي سلتصر شلا ىو يف الفتوحات ادلكية، الفتوحات ادلكية 
ىو الكتاُب ادلركزي عند ابن عريب وعند العرفانيُت، فصوص الػَحَكم ىذه الطبعة ىذه، الطبعة الثانية 

فة من جامعة كامربيدج وادلدرس ّتامعة فاروؽ الناشر بتحقيق الدكتور أبو العبل عفيفي دكتوراه يف الفلس
 ، وىذه نسخة معروفة لفصوص الػِحَكم. 1007الشعاع للنشر، الطبعة الثانية 

يف أوؿ صفحة من الكتاب، ليكن معلومًا بأف العرفانيُت يتعاملوف مع ىذا الكتاب وكأنَّو نصٌّ سػماوي، 
وىناؾ من عرفائنا يف الػمدرسة العرفانية الشيعية من  ،ال أقوؿ كل العرفانيُت ولكن متصوفة الػمخالفُت

يتعامل مع ىذا الكتاب وكأنو نصٌّ سػماوي ِلماذا؟ بسبب الػمقدمة، نقرأ مقدمة ابن عريب ولنرى ىل أف 
ىذه الػمقدمة تُفهم أو ال تُفهم، أنا ال أنفي بأف الكتاب يشتمل على مطالب حقة ىذا ال أنفيو، أنا 

كما يعطي اآلخروف آرائهم، من حقِّ كل أحد أف يُبدي رأيو، بالنسبِة لفصوص   أعطي رأيي الشخصي
الػِحَكم أنا ال أنفي من وجود آراء حقة يف ىذا الكتاب وال أنفي وجود آراء عميقة جداً يف ىذا الكتاب 

فقًا للمذاؽ ولكن ىذا الكتاب ليس نصًا سػماويًا كتاب َكَتَبُو ابن عريب، وىذا الكتاب َكَتَبُو ابن عريب و 
 ى وتروف، يف الػمقدمة ماذا يقوؿ؟الػمخالف ألىل البيت وسنر 

ىو يف كل كتبِو يقوؿ صلى اهلل عليو وسلم ىذه  -أمَّا بعد فإين رأيُت رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم 
يعٍت يف مناـ أو يف  -أمَّا بعد فإين رأيُت رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم يف مبشرة  -قضية واضحة 

يف مبشرة أُريُتها يف العشر اآلخر  -ادلبشرة قد تكوف منامًا قد تكوف مكاشفة  -يف مبشرة  -مكاشفة 
 - 516ىذه سنة9  527يعٍت يف أخريات أياـ حياتِو ألنو ىو تويف سنة9  - 516من زلـر سنة 

دمشق يف ىو عاش الفًتة األخَتة من عمرِه يف دمشق وقربُه اآلف موجود معروؼ يف  -ٔتحروسة دمشق 
فإين رأيُت  -أطراؼ دمشق، فماذا رأى؟ رأى يف ىذه ادلبشرة واليت قد تكوف رؤيا أو قد تكوف مكاشفة 

ٔتحروسة دمشق  516رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم يف مبشرة أُريُتها يف العشر اآلخر من زلـر سنة 
 -يعٍت حىت االسم من النيب  -وبيدِه صلى اهلل عليو وسلم كتاب فقاؿ يل9 ىذا كتاب فصوُص الػِحَكم 

الطاعة هلِل ولرسولِو ناس ينتفعوف بو، فقلُت9 السمُع و ىذا كتاب فصوُص الػِحَكم خذُه واخرج بِو إىل ال
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فحققت األمنية وأخلصُت النية وجرَّدُت القصد واذلمة إىل إبراز ىذا الكتاب   ،وأويل األمر منا كما أمرنا
يعٍت النيب أعطاه الكتاب وىو  -عليو وسلم من غَت زيادة وال نقصاف كما َحدَُّه يل رسوؿ اهلل صلى اهلل 

فحققت األمنية وأخلصُت النية وجرَّدُت القصد واذلمة إىل  -أخرج الكتاب من غَت زيادة وال نقصاف 
وسألُت اهلل  ،إبراز ىذا الكتاب كما َحدَُّه يل رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم من غَت زيادة وال نقصاف

أف غلعلٍت فيِو ويف ٚتيع أحوايل من عبادِه الذين ليس للشيطاف عليهم سلطاف وأف ؼلصٍت يف ٚتيع  تعاىل
يعٍت ما   -وينطق بِو لساين وينطوي عليو َجناين باإللقاء السبوحي  -ما يكتبُو القلم  -ما يرقمو بناين 

لروحي يف الروع النفسي والنفث ا -كاف يدور يف ُخلده من أفكار وما نطق وما كتب كلو إلقاء سبوحي 
 -بالنتيجة درجة من درجات الوحي درجة من درجات الكشف قل ما شئت  -بالتأييد االعتصامي 
ليس ىو  -9 وال متحكمًا - ، يقوؿريب يف ىذا الكتاب كاف ُمًتٚتاً يعٍت إفَّ ابن ع -حىت أكوَف ُمًتٚتًا 

الذي يتحكم بادلعاين واأللفاظ وإظلا ادلعاين واحلقائق ادلوجودة ىو رلرد يصبها يف صيغة ترٚتة يًتجم ما 
حىت أكوَف ُمًتٚتاً ال متحكماً ليتحقق من يقف عليِو من أىل  -أرادُه النيب فهذا الكتاب ىو كتاُب النيب 

من مقاـ التقديس ادلنزه عن  -ىذا الكتاب  -أنَُّو  -يقفوف على ىذا الكتاب  -اهلل أصحاب القلوب 
األغراض النفسية اليت يدخلها التلبيس وأرجوا أف يكوف احلق َلمَّا َسػِمَع دعائي قد أجاب ندائي فما أُلقي 

يعٍت ىو يبدو يتحدث بشكل عاـ ضلُن ال نريد أف ضلمل كبلمو على ٚتيع حاالتِو  -إالَّ ما يُلقى إيّل 
فما أُلقي إال ما يُلقى إيّل وال أُنزُِؿ يف  -ُو ما ألقاُه يف ىذا الكتاب ىو ما أُلقَي إليِو ضلملُو على الكتاب أنَّ 

وارٌث ألي  -إالَّ ما يُػنَػزََّؿ بِو َعَلّي ولسُت بنيب وال رسوؿ ولكٍت وارث  -يف ىذا الكتاب  -ىذا ادلسطور 
ليس نبياً ولكنُو ىو وارث الرسالة  -ولكٍت وارث  -شيء؟ ىو سيبُت بعد ذلك ىو وارث الرسالة والنبوة 

ولكٍت وارث وآلخريت  -والنبوة، ىو وارث الوالية باعتبار ىو ختم الوالية كما يقوؿ عن نفسِو يف كتبو 
يعٍت ىذا  -أُيَِّد  -ومن اهلل أرجو أف يكوَف أُيَِّد فتأيَّد  -مث يقوؿ بعد أبيات من الشعر  -حارث 
مث  -الػُمػَحمَّدي ادلطهر فتقيد وقُػيِّد وَحَشرنا يف زمرتِو كما جعلنا من أُمَّتِو فتأيَّد وقُػيِّد بالشرع  -الكتاب 

فأوؿ ما ألقاُه ادلاِلُك  -يعٍت من ىنا يبدأ اإللقاء  -9 فأوؿ ما ألقاُه ادلاِلُك على العبد من ذلك - يقوؿ
ؿ ما ألقاُه ادلاِلُك على العبد فأو  -يعٍت اآليت من اجلهة العليا، اآليت من رسوؿ اهلل، اآليت من ادلبلئكة  -

 ويبدأ بعد ذلك، ىذا ىو الفص اآلدمي.  -من ذلك فُص حكمة إذلية يف كلمة آدمية 
وبعدُه يأيت الفُص الشيثي ىو يقسمو على أمساء األنبياء، أليس ىو فصوص الػَحَكم كما يقوؿ قاؿ لو 
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شيثية نوحية إدريسية إىل آخر كلمة وىي رسوؿ اهلل، فيقسم الفصوص على أمساء األنبياء، كلمة آدمية 
الكلمة الػُمػَحمَّدية، فُص حكمة نفثية يف كلمة شيثية يف ىذا الفص يف الفص الشيثي، يف الفصل 

الكبلـ طويل أنا احلقيقة وضعت عليِو اخلطوط باللوف الفسفوري يف ىذه  53، 52، 51الشيثي صفحة 
ػلتاج إىل وقت ملخص الكبلـ بأف النيب صلى اهلل  الصفحات لكن الكبلـ طويل ال أستطيع أف اقرأه

لذلك ىو يتحدث عن قضية احلائط الذي  ،عليو وآلو ىو خامت النبوات وأف ابن عريب ىو خامت الوالية
والكبلـ فيو تفاصيل رٔتا يأتينا بعُض  ،فيو لَِبنة ناقصة واحلائط الذي فيو لَِبنتاف وعن رؤيا رآىا ابن عريب

وجز وسلتصر يف الفتوحات ادلكية، ىناؾ من العرفاء من يقولوف بأنو حُت ٖتّدَث عن ىذا الكبلـ بنحو م
ختم الوالية فإظلا ىو يقصد بذلك اإلماـ ادلهدي صلوات اهلل وسبلمو عليو، طبعًا ىذا غَت واضح 
وادلعروؼ عند العارفُت بكبلـ ابن عريب حينما يتحدث عن ختم الوالية ىو يف غالب األحياف يتحدث 

نفسِو، وحينما يتحدث عن خاتِػم الوالية الذي ىو أعلى رتبة منو كما يبدو يف بعض كلماتِو فإظلا عن 
يتحدُث عن عيسى عليو السبلـ، رٔتا أشار إىل اإلماـ ادلهدي يف بعض كلماتِو لكن يف الغالب حينما 

سبلـ، وجعل يتحدث عن مقاـ ختم الوالية فهو إما يتحدث عن نفسِو وإما يتحدث عن عيسى عليو ال
 مدار الوالية يف عيسى على طوؿ كتبِو، ومع ذلك لنًتؾ ىذا الكبلـ.

لنذىب إىل الفص اإلسحاقي، فُص حكمة حقية يف كلمة إسحاقية لنرى ماذا قد نزؿ بِو الوحي عليو، 
أال ترى رسوؿ  9من ٚتلة ما ألقَي إليو وحياً، ىو قاؿ بأف الكتاب بتمامِو من أولِو إىل آخرهِ  75صفحة 

9 فشربتُو حىت خرَج - وىو يف ادلناـ النيب يرى  قاؿ -اهلل صلى اهلل عليو وسلم أُتػَي يف ادلناـ بقدح لنب 
وابن عريب على  -مث أعطيت فضلي ُعمر، قيل9 ما أوَّلتُو يا رسوؿ اهلل؟ قاؿ9 العلم  ،الريُّ من أظافَتي

 يستنتجوف بأف أعلم الصحابة ىو ُعَمر، ألنَُّو ىو أساس ىذا يستنتج، ىو حىت ادلتصوفة من ادلخالفُت
أال ترى رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم  -الذي َشِرَب فضل اللنب من قدح ُمػَحمَّد صلى اهلل عليو وآلو 

أُتػَي يف ادلناـ بقدح لنب قاؿ9 فشربتُو حىت خرَج الريُّ من أظافَتي، مث أعطيت فضلي ُعمر، قيل9 ما 
أنا ىنا ال أريد أف أناقش احلديث ولكن ْتسب ما قاؿ ابن عريب ىذا  -ؿ اهلل؟ قاؿ9 العلم أوَّلتُو يا رسو 

الكتاب كلو جاء من اهلل، يعٍت ىذا ىو من الوحي، فماذا يقوؿ العرفاء؟ ىل يقولوف بأف ىذا من وحي 
عٍت كاف اهلل البن عريب، من الكشف، يعٍت ىل أفَّ ابن عريب ىنا يف حالة كشف أو بعبارة عراقية ي

مكشف ناًن ومكشف يف أي ضلو يعٍت، ابن عريب يف ىذا ادلوقف كاف ُمكاَشفًا يف دائرة ادلكاشفات 
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اإلذلية، يف دائرة ادلكاشفات وادلشاىدات وادلعاينات وما سػمَّاه باإللقاء السبوحي مثل ما ىو قاؿ يف 
ُه لو رسوؿ اهلل من غَت  مقدمة كتابِو، قاؿ بأنُو ىو ُمًَتِجم ال متحكم، قاؿ بأنو ىو َكَتبَ  الكتاب كما َحدَّ

زيادة وال نقصاف، كَتَبُو باإللقاء السبوحي والنفث الروحي يف الروع النفسي بالتأييد االعتصامي، ىذا 
الكبلـ يقع يف ىذه الدائرة أو ىو خارج الدائرة؟!! إذا كاف الكبلـ يف ىذه الدائرة إذًا أيَن أىُل البيت 

ت، وإذا كاف ىذا كشف شيطاين فعبًل كانت مكاشفة ولكن مكاشفة شيطانية وأيَن عقيدُة أىل البي
إلقاء شيطاين فإذًا البقية ِلماذا ال تكوف من اإللقاءات الشيطانية، ما معٌت ىذا الكبلـ؟ ىل أنَُّو كاف يف 
حاؿ مكاشفة أو كما قلت رٔتا كاف ناًن ومكشف كما يقوؿ العراقيوف، القضية فقط ىنا يف ىذه 

 يف ىذا الفص اإلسحاقي؟ أبداً. 75ة الصفح
كما   -نفس الشيء  248لنذىب إىل الفص السليماين فص حكمة رٛتانية يف كلمة سليمانية صفحة 

قاؿ لنبيِو ُمػَحمَّد صلى اهلل عليو وسلم قل ريب زدين علما فامتثل أمر ربِو فكاف يطلب الزيادة من العلم 
ا تأوؿ رؤياه َلمَّا رأى يف النـو أنَّو أويت بقدح لنب َفَشرِبَُو وأعطى حىت كاف إذا سيق لو لنب يتأولُو علمًا كم

وطبعاً ابن عريب يف الفتوحات يتحدث كثَتاً عن  -اخلطاب، قالوا9 فما أولتُو؟ قاؿ9 العلم بن  فضلُو عمر
 ظلاذج. ىذا ادلوضوع ورٔتا يأتينا أثناء تصفح الفتوحات، ىذا وحي مكاشفة ماذا تسمونُو؟! أنا ىنا أختار

 252لنذىب إىل مكاف آخر9 يف الفص الداوودي فص حكمة وجودية يف كلمة داوودية، يف صفحة 
وذلذا مات رسوؿ اهلل  في ادلستند إىل اإللقاء السبوحي9ماذا يقوؿ عارفنا ابن عريب يف ىذا الكتاب الكش

الشيعة؟ ماذا يقوؿ؟ يقولوف  طبعًا ماذا يقوؿ عرفاء -صلى اهلل عليو وسلم وما نصَّ ٓتبلفة عنُو إىل أحد 
ىو يتحدث عن اخلبلفة ادلعنوية وليست اخلبلفة الدنيوية ومن الذين يقولوف ىذا الكبلـ أيضًا السيد 
اخلميٍت ونأيت على كبلمِو يف حينِو ولكن الكبلـ واضح، مع أفَّ اخلبلفة ادلعنوية واخلبلفة الدنيوية ال ؽلكن 

ما نصل إىل تعليق السيد اخلميٍت قدس سره حوؿ كبلـ ابن عريب أف يفًتقا ونتحدث عن ىذه النقطة حين
وذلذا مات رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم وما نصَّ ٓتبلفة  -يف فصوص الػَحَكم، ماذا يقوؿ ابن عريب 

وسيتضح معٌت ىذا الكبلـ ال كما يقوؿ عرفاء الشيعة سيتضح من خبلؿ  -عنُو إىل أحد وال َعيػََّنُو 
ة أفَّ اخلليفة احلقيقي اإلذلي ىو أبو بكر، وأبو بكر ناؿ ىذه اخلبلفة ٔتنزلة ذاتية كما الفتوحات ادلكي

وذلذا مات رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم  -سيتضح من كبلـ ابن عريب من خبلؿ الفتوحات ادلكية 
ىناؾ من ىو يأخذ  -ن ربو وما نصَّ ٓتبلفة عنُو إىل أحد وال َعيػََّنُو لعلمِو أفَّ يف أُمَّتِو من يأخذ اخلبلفة ع
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يعٍت أبا بكر خليفة عن اهلل، قطعًا العرفاء  -فيكوف خليفة عن اهلل  -اخلبلفة عن ربو من لو ىذه ادلنزلة 
يقولوف ادلقصود اخلبلفة ادلعنوية يف جو األمساء والصفات وىذه ادلعاين، ىذه معاين تأويلية بادلعٌت التأويلي 

 -لبيت، ىذه معاين يصطنعها العرفاء ألجل تربير كلمات ابن عريب ادلخالف للمعٌت التأويلي ألىل ا
الكبلـ واضح وما ػلتاج إىل عمق وإىل اصطبلحات ورموز  -وذلذا مات رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم 

وكل الكبلـ ادلوجود يف الكتاب من ىذا القبيل من ىذا النوع، فأين ىو كبلـ الشيخ ادلطهري وغَت 
أفَّ ىذا الكتاب ال يفهمُو يف كل عصر إال اثنُت أو ثبلثة أو أربعة أو غَت ذلك، ىذه  الشيخ ادلطهري من

وذلذا مات رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو  -هتويبلت، هتويبلت غَت حقيقية وبقية الكتاب على ىذا الوزف 
فة عن ربو فيكوف خليفًة وسلم وما نصَّ ٓتبلفة عنُو إىل أحد وال َعيػََّنُو لعلمِو أفَّ يف أُمَّتِو من يأخذ اخلبل

مل غلعل  -عن اهلل مع ادلوافقة يف احلكم ادلشروع فلمَّا َعِلَم ذلك صلى اهلل عليو وسلم مل ػلجر األمر 
ىذا ىو االنكشاؼ  -فللو خلفاء يف خلقو يأخذوف من معدف الرسوؿ والرسل  -اخلبلفة يف شخص 

ا ال أنفي كما قلت أف يف ىذا الكتاب شيئاً وىذا ىو اإللقاء السبوحي يا معاشر شيعة أىل البيت، أن
من حق وال أنفي أف يف ىذا الكتاب شيئًا من عمق ولكن أين ىذا العمق من عمق حديث أىل 

وسأٖتدث عن ىذه القضية، ىذا ىو فصوص الػِحَكم الذي يعترب ادلنت األوؿ وادلنت األعمق  البيت!!
يُدَرس يف سنوات، يُدرس يف ثبلث أربع سنوات يف حلقات واألدؽ يف ادلدرسة العرفانية الشيعية ورُبػما 

الدارسات العرفانية ويُػَحمَّل الكثَت من الكبلـ، قضية التحميل والشرح قضية بسيطة ليست صعبة، من  
كاف عنده معلومات وعنده ثقافة واسعة يستطيع أف يأخذ أي كلمة ويبدأ يشرح على ىذه الكلمة 

ذه القضية يعرفها أىُل الفن ويعرفها أىل اخلربة يف شرح النصوص، ىذا ىو ويُػَحمِّل الكلمة ما يريد، ى
 فصوص الػِحَكم، لكننا نلقي عصانا أين؟ نلقيها عند الفتوحات ادلكية.

 كمـا قَـرَّ عيناً باإلياب الـمساِفرُ  ألقت عصاىا واستقرَّ بـها النوى 
ة، ىذه الطبعة طبعة دار صادر، الفتوحات ىذا ىو الفتوحات ادلكية، ىذه اجملموعة ىي الفتوحات ادلكي

ـَ لو نواؼ اجلراح، الطبعة األوىل سنة9  ادلكية ذلا طبعات كثَتة، ىذه طبعة دار صادر بَتوت قرأه وقدَّ
ميبلدي، وْتسب تتبعي يف الطبعات ىذه من الطبعات اجليدة جداً، قلت قبل قليل أنو اصربوا  1003

، وأنا ال أٖتدث عن إشكالية ابن عريب يف اجلو األكادؽلي ال عبلقة يل َعَليَّ ألف ابن عريب إشكالية كبَتة
ادللف )باجلو األكادؽلي وال أٖتدث عن ابن عريب إشكالية يف عامل البحِث والتحقيق والكتابة، ىذا 
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خارج ىذه األطر، خارج اإلطار األكادؽلي، خارج اإلطار البحثي، ىذا ملفٌّ شيعي، ىذا  (ادلهدوي
، للبحث عن احلقيقة دلعرفة تكليفنا الشرعي بُت يدي إماـ زماننا بعيداً عن دائرة األكادؽلية ملفٌّ وجداين

وبعيدًا عن دائرة البحث والتحقيق ومناىج البحث والتحقيق اليت يف بعض األحياف تُػَقيِّد احلقائق وال 
عينة، وال الكبلـ ىنا يف تفسح رلااًل لوصوؿ احلقيقة بسبب االلتزاـ يف أعراؼ معينة يف قواعد منهجية م

 درس عرفاين أبداً، الكبلـ ىنا كبلـ يف ميداف أىل البيت، الكبلـ ىنا ٖتت ىذه اليافطة9
 .طلُب الـمعارِف من غير طريقنا أىل البيت مساوٌق إلنكارنا

قد يقوؿ البعض بأف ىذا الشعار ىو شعار ادلدرسة التفكيكية، أنا لسُت من ادلدرسة التفكيكية، 
عن ادلدرسة التفكيكية، أنا لسُت من ادلدرسة التفكيكية، ادلدرسة التفكيكية ىي مدرسة ادلَتزا  سأٖتُدث

مهدي األصفهاين رضواف اهلل تعاىل عليو، سأٖتدث عنها، أنا لسُت من ىذه ادلدرسة، أنا من مدرسِة 
 جو مدرسة جعفر عامِل أستاذ أمسو جعفُر الصادؽ أنا من ىذه ادلدرسة وال أنفي أف ادلدارس األخرى يف

لكنٍت أْتُث يف ضمن ىذه األجواء، أنا شيعٌي جعفرٌي ال أنتمي إىل أي مدرسة أخرى، لكن  ،الصادؽ
ىذه الكلمة اليت نقلها ادلَتزا مهدي األصفهاين عن اإلماـ احلجة كلمُة حق وىذه الكلمة تلخص ادلئات 

عارِف من غير طريقنا أىل البيت طلُب الم 9من النصوص ادلوجودة يف كتب احلديث ادلعتربة عندنا
فإن كان الناطق ينطق عن الشيطان فقد َعَبَد  ،من استمع إلى ناطق فقد َعَبَده -.مساوٌق إلنكارنا

باهلل عليكم ىذا كبلمو كبلـ ابن عريب يف  .وإن كان الناطق ينطُق عن اهلل فقد َعَبد اهلل ،الشيطان
فضل عمر وكبلـ ابن عريب يف قضية أف النيب مل يُعُت أحدًا بعده ألفَّ األُمَّة فيها ما فيها من رجاؿ 
يكونوف خلفاء هلل وليس لرسوؿ اهلل، ىذا الكبلـ الناطق بو ينطُق عن اهلل أـ ينطُق عن الشيطاف؟!! 

ل وإىل برىاف، أنا قلت اصربوا َعَليَّ ألف ىذا الكتاب كتاب كبَت وقطعاً أنا الكبلـ واضح ال ػلتاج إىل دلي
سوؼ لن أتتبع ادلواطن بأٚتعها يف الكتاب، ىذا ػلتاج إىل أف نبقى حلقات وحلقات حىت نقرأ الكتاب 
 بكلِو، أنا سأختار ظلاذج من كل جزء من ىذه األجزاء سأختار ظلاذج وىذه النماذج كثَتة جدًا ولكنها
، أنا قلت يف احللقة األوىل بأنٍت أِعدكم سأضُع يف  قليلة بالنسبة ِلما ىو موجود يف الكتاب فصربكم َعَليَّ
أيديكم حقائق والوصوؿ إىل احلقائق ػلتاج إىل صرب ػلتاج إىل تتبع إىل دقة، ىذا الكتاب أنا تتبعتُو قبل 

فيها ما أّشرت ووضعت عبلمات غَت سنة رٔتا أكثر سطرًا سطرًا لكن تلك النسخة اليت أّشرُت  10
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موجودة عندي اآلف، ىذه النسخة نسخة جديدة وما كاف عندي وقت وْتسب ما يعلق يف الذاكرة 
تصفحت الكتاب ووضعت عبلمات ْتسب ما يعلق يف ذاكريت اليت بدأ النسياف يتسرب إليها شيئاً 

ب العمر أذيالُو على ذاكرة اإلنساف فشيئًا وىذا ىو قانوف العمر حينما يتقدـ اإلنساف يف العمر يسح
وعلى قدرات اإلنساف، أنا َأَشرت وَأّشرت يف ىذا الكتاب على رلموعة وْتسب الوقت ادلناسب ولكن 

 اصربوا َعَليَّ شيئاً قليبل، ىذا ىو اجلزء األوؿ من كتاب الفتوحات ادلكية الكتاب ادلركزي.
تأمبلت )الثانية شلا كتبُو ابن عريب ٖتت عنواف  ، تقريباً ىذه الصفحة ىي الصفحة25نذىب إىل صفحة 

مقدمة الكتاب ىذه، ماذا يقوؿ؟ بعد أف يقوؿ9 والصبلة على سر العامل ونكتتو  (يف احلقيقة الػُمُحمَّديَّة
تبلحظوف كل كتب  -إىل أف يقوؿ9 الذي شاىدتُو عند إنشائي ىذه اخلطبة يف عامل حقائق ادلثاؿ  -

جاء هبا من النيب، فصوص الػِحَكم النيب أعطاه الكتاب، ىذا الكتاب أيضاً  ابن عريب ىذه الكتب كلها
عند إنشائي ىذه  -شاىد النيب  -الذي شاىدتُو  -ىو يأخذُه من النيب احلقائق حقائق ىذا الكتاب 

عليو اخلطبة يف عامل حقائق ادلثاؿ يف حضرة اجلبلؿ مكاشفًة قلبية يف حضرة غيبية وَلمَّا َشِهدتُو صلى اهلل 
ىو يشاىد النيب يف  -وسلم يف ذلك العامل سيدًا معصـو ادلقاصد زلفوظ ادلشاىد منصورًا مؤيدا 

وٚتيُع الرسل بُت يديو مصطفوف وأمتُو اليت ىي خَُت أُمَّة عليو ملتفوف ومبلئكة التسخَت من  -ادلكاشفة 
مث ماذا يف ىذا ادلشهد  -وف حوؿ عرِش مقامِو حافوف وادلبلئكة ادلولَّدة من األعماؿ بُت يديِو صاف

يعٍت أبا بكر وتبلحظوف القرائن فبل يأتيٍت عارؼ شيعي ويقوؿ  -والصديق  -النوراين يف ىذه ادلكاشفة 
والصديق على ؽلينِو األنفس والفاروؽ على يسارِه  -يعٍت بو الصديق األكرب عليَّاً، نستمر يف الكبلـ 

وحىت لو  -واخلتُم بُت يديِو قد حٌت  -من اخلتم ىو عيسى  ادلراد -األقدس واخلتُم بُت يديِو قد حٌت 
ولكن ادلراد ىو عيسى، كيف نفهم الكبلـ؟ من  ،يريد العرفاء أف يفسروه باإلماـ ادلهدي نقبل ذلك منهم

حديث األنثى ىل يعٍت  -واخلتُم بُت يديِو قد حٌت ؼلربُه ْتديث األنثى  -خبلؿ أسلوبِو يف كل الكتاب 
وطبعاً للعرفاء تأويبلت ذلذا الكبلـ أنا لست  -واخلتُم بُت يديِو قد حٌت  -َت ذلك ال أدري بو مرًن أو غ

واخلتُم بُت يديِو قد حٌت ؼلربُه ْتديث األنثى  -بصدد شرح كبلمهم وتأويبلهتم، أنا عارؼ بتأويبلهتم 
فالتفت السيُد األعلى  ،نووذو النورين مشتمل برداء حيائِو مقبٌل على شا ،وعليٌّ يًتجم عن اخلتِم بلسانو

أي ختم؟ يعٍت وراء  -فرآين وراء اخلتم  -يعٍت النيب  -وادلورد الَعِذُب األحلى والنور األكشف األجلى 
 -باعتبار عيسى خامت الوالية وأيضًا ابن عريب خامت الوالية  -الشًتاؾ بيٍت وبينو يف احلكم  -عيسى 
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ىذا عديلك وابنك وخليلك انصب لو منرب الطرفاء بُت يديو  -يعٍت النيب يقوؿ لعيسى  -فقاؿ لو السيد 
يعٍت ابن عريب  -مُثَّ أشار إيلَّ أف ُقم يا ُمػَحمَّد  -ىذا نوع من أنواع الشجر نوع من أنواع اخلشب  -

 ال أف ُقم يا ُمػَحمَّد عليو فاثٍت على من أرسلٍت وَعَلّي فإف فيك شعرٌة مٍت -امسُو ُمػحمَّد لقبُو زليي الدين 
طبعاً ىناؾ تأويبلت عند العرفاء على  -صرب ذلا عٍت ىي السلطانة يف ذاتيتك فبل ترجع إيلَّ إال ِبُكلِّيَِّتك 

ىذا الكبلـ، إىل أف يبدأ فيتحدث عن نفسِو وأفَّ احلقائق اليت تأيت على لسانِو ىي كانت من ذاؾ ادلقاـ، 
 9- ر يقوؿألنَُّو أين صار؟ صار يف ادلقاـ الػُمَحمَّدي األطه

فنصب اخلتُم ادلنرب يف ذلك ادلشهد األخطر وعلى جبهة ادلنرب مكتوب بالنور األزىر ىذا ىو ادلقاـ 
وىو صعد على ادلنرب لكن ماذا يقوؿ لئبل يقوؿ الناس بأنك صرت يف مقاـ  -الػُمَحمَّدّي األطهر 

 -يت أنا فيها كُم قميص أبيض ال -النيب بسط  -ُمػَحمَّد، ماذا يقوؿ؟ يقوؿ9 وَبَسَط يل على الدرجة 
حىت كأين أوتيُت جوامع الَكِلم  -ىو ابن عريب  -يقوؿ9 فشكرُت اهلل حىت كأين أوتيُت جوامع الَكِلم 

على ىذا ادلنرب ادلكتوب عليو ىذا ىو ادلقاـ الػُمػَحمَّدي األطهر  -فشكرت اهلل عزَّ وجل وصعدُت أعبله 
وَبَسَط يل أو وُبِسَط يل  -ف يف نفس موقف النيب ومستواه وق -وحصلُت يف موضع وقوفِو ومستواه  -

على الَدرَجِة اليت أنا فيها ُكُم قميص أبيض فوقفت عليو حىت ال أباشر ادلوضع الذي باشرُه بقدميو تنزيهاً 
ىو  -بو لو وتشريفًا وتنبيهًا لنا وتعريفًا أفَّ ادلقاـ الذي شاىدُه من ربو ال يشاىدُه الَوَرثَة إال من وراء ثو 

قاؿ ىنا يف مقدمة فصوص الػِحَكم ماذا قاؿ؟ قاؿ9 ولكٍت وارث،، ولسُت بنيب وال رسوؿ ولكٍت وارث 
أنا قلت ىذا الكتاب ىو عبارة عن شرح لكتاب فصوص الػِحَكم، يقوؿ فوضع يل  -وآلخريت حارث 

لنا وتعريفًا أفَّ ادلقاـ الذي قميص9 حىت ال أباشر ادلوضع الذي باشرُه بقدميو تنزيهًا لو وتشريفًا وتنبيهًا 
وأصبًل ْتسب   -إال من وراء ثوبو  -يعٍت ابن عريب وأمثاؿ ابن عريب  -شاىدُه من ربو ال يشاىدُه الَوَرثَة 

كبلـ الشيخ ادلطهري أنو مل يأيت ولن يأيت ليس لو مثيل، يـو أمس قرأنا كبلـ الشيخ ادلطهري وىذا 
بلـ كل العرفاء، مرَّ علينا كبلـ السيد الطباطبائي بأنو يف الكبلـ ليس خاص بالشيخ ادلطهري ىذا ك

 اإلسبلـ مل يأيت بسطر مثل ابن عريب، ىي ىذه سطور ابن عريب اليت مل يأيت أحد ٔتثلها يف اإلسبلـ.
، ماذا يقوؿ؟ وىو يتحدث عن ادلقامات العالية، أنا فقط أذىب إىل العبارات 40نذىب إىل صفحة 

ـ كثَت وبعدىا كبلـ كثَت وىذا يقتضي أنٍت أقرأ ٘تاـ الصفحات، يقوؿ9 وال تُناؿ مباشرة وإال قبلها كبل
إالَّ  -ىذه ادلراتب  -بعد أف يتحدث عن مراتب عالية يف القرب من اهلل، يقوؿ9 وال تُناؿ أبدًا  -أبدًا 
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وال تُناؿ أبداً إال بادلشاىدة واإلذلاـ وما شاكل ىذه الطرؽ  -ادلشاىدة أعلى من ادلكاشفة  -بادلشاىدة 
يعٍت أفَّ ُعَمر وصل  -ومن ىنا تكوف الفائدة بقولِو عليو السبلـ9 إف يكُن يف أمَّيت ُمػَحدَّثوف فمنهم ُعَمر 

ائدة وال تُناؿ أبدًا إال بادلشاىدة واإلذلاـ وما شاكل ىذه الطرؽ ومن ىنا تكوف الف -إىل ىذه ادلراتب 
بقولِو عليو السبلـ9 إف يكُن يف أمَّيت ُمػَحدَّثوف فمنهم ُعَمر وقولُو يف أيب بكر يف فضلِو بالسِر،، وقولُو يف 
أيب بكر يف فضلِو بالسر غَته ولو مل يقع اإلنكار ذلذه العلـو يف الوجود مل يفت قوؿ أيب ىريرة حفظت 

يعٍت أبو ىريرة  -اآلخر فلو بثثتُو ُقِطع مٍت ىذا البلعـو  من رسوؿ اهلل وعائُت فأمَّا أحدعلا فبثثتُو وأمَّا
إف يكن يف أميت زلدثوف  -أيضاً من أصحاب السر وأبو بكر أيضاً من أصحاب السر وعمر كاف زلدثاً 

وىذا كلو من الوحي ومن ادلكاشفة، حينما يتحدث عرفائنا بأف ما جاء يف الفتوحات كلو   -فمنهم عمر 
يعدد أمساء الكثَت من سلالفي أىل البيت يقوؿ9 فهوالء كلهم سادات أبرار  كشف وحقائق، وبعد أف

ورتبتُو ومنزلة أكثر العامل منو وأف  -ىذا علُم األسرار  -فيما أحسب واشُتِهَر عنهم قد عرفوا ىذا العلم 
رة ال يعرفوف منازؿ ىؤالء الذين تقدـ ذكر بعضهم مثل عمر وأيب بكر وأيب ىري -األكثر منكروف لو 

 ، ما عندي وقت اقرأ كل الكبلـ.40ورلموعة من مشايخ الصوفية من الصحابة ذكرىم يف صفحة 
احلاؿ ىذا مصطلح صويف، يعٍت بعبارة سلتصرة  -يقوؿ9 فالعاِرُؼ يألُف احلاؿ ويأنس بِو  208صفحة 

أنس بِو نودي عليو فالعاِرُؼ يألُف احلاؿ وي -يعٍت ادلراد منها ىي نفحة التواصل مع اهلل سبحانو وتعاىل 
فكيف يستوحش، ىو يقوؿ9 العارؼ يألف احلاؿ ويأنس بِو  -السبلـ يف ليلة إسراءه يف إستيحاشو 

أنا ال أريد أف أناقش كبلمو، نقرأ ماذا جاء فيِو من الوحي ومن ادلكاشفات اجلليلة  -نودي عليو السبلـ 
يلة إسراءه يف إستيحاشو بلغة أيب بكر فأِنَس فالعاِرُؼ يألُف احلاؿ ويأنس بِو نودي عليو السبلـ يف ل -

نودي عليو  -يعٍت ىو عند اهلل وأصابتو الوحشة فلم يستأنس إال بصوت أيب بكر  -بصوت أيب بكر 
يستمر يف  -السبلـ يف ليلة إسراءه يف إستيحاشو بلغة أيب بكر فأِنَس بصوت أيب بكر، ُخِلق رسوؿ اهلل 

ِلماذا ىو يستأنس؟ ِلماذا استأنس ْتديث أيب بكر؟ ألف النيب  - وأبو بكر من طينة واحدة -احلديث 
ُخِلق رسوؿ اهلل وأبو بكر من طينة واحدة فسبق  -وأبا بكر خلقوا من طينة واحدة!! ىنيئاً لعرفاء الشيعة 

 فًِ هًَُا ئِذ اثنَنيِ }ثَاًََِ -يعٍت ُمػَحمَّد ىو السابق وأبو بكر تَِبَعُو بعد ذلك  -ُمػَحمَّد وصلى أبو بكر 

 -يعٍت كاف كبلـ النيب وأيب بكر كبلـ اهلل  -فكاف كبلمهما يَعَنَا{  انهّهَ ئٌَِّ ذَحصٌَ الَ نِصَاحِثِهِ ٌَقُىلُ ئِذ انغَازِ
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فكاف كبلمهما كبلمو سبحانو فلم يعدو مرتبة وُعدَّي اخلطاب إىل ادلرتبة األخرى فقاؿ كأنو مبتدئ وىو 
يعٍت ىذه اآلية رُبطت مع ثاين اثنُت إذ  -عاطٌف على الكبلـ ما يكوف من صلوى ثبلثة إال ىو رابعهم 

ضع أليب بكر منازؿ عالية يف ُىػما يف الغار، بالنتيجة ال أريد أف أناقش ىذه اجلزئيات، قضية واضحة ي
الذوؽ العرفاين ولكن لنقف عند ىذه القضية قضية أف النيب استوحش فكلمُو اهلل بلغة أيب بكر ولنًتؾ 

 ىذه القضية، ما معٌت أف رسوؿ اهلل وأبا بكر ُخلقا من طينة واحدة؟!! 
أنكى وأنكى وأنكى من وواهلل لو أريد أف أتتبع السطور سطرًا سطرًا القضية  211لنذىب إىل صفحة 

طبعاً ىذه الكلمة الكتاب من  -ولذلك قاؿ الصديق  2119ولكن ىذه ظلاذج وأمثلة، يف صفحة  ،ذلك
يعٍت  -ولذلك قاؿ الصديق  -أولِو إىل آخرِه تًتدد فيو ىذه الكلمة وىذه الكلمة نقرأىا ونقف عندىا 

إىل آخر الكبلـ، واهلِل ىذه  ... رتبتاف فافهمالعجُز عن َدَرِؾ اإلدراؾ إدراُؾ وذلذا الكبلـ م -أبا بكر 
الكلمة ال معٌت ذلا يف لغة العرب وال حىت يف لغة العرفاء، والغريب أف ابن عريب من أوؿ الكتاب إىل 
آخره يضع ىذه الكلمة قانونًا وستبلحظوف كم مرة سنمر عليها، من ٚتلة القوانُت اليت بٌت عليها عرفانُو 

وواهلِل ىذه الكلمة ال معٌت ذلا يف لغة العرب، أنتم اآلف  -ن َدَرِؾ اإلدراؾ إدراُؾ ىذا القانوف9 العجُز ع
حللوا ىذه الكلمة، ضلُن نعرؼ بأف حقيقة العرفاف ىو العجز عن ادلعرفة، العجز عن ادلعرفة ىو ىذا 

د اخلميٍت يف أمَّا العجز عن درؾ اإلدراؾ إدراُؾ أصبًل ال معٌت ذلا، ىو كما يقوؿ السي ،حقيقة العرفاف
تعليقِو على ىذه الكلمة يقوؿ9 إذا كانت ىذه الكلمة يعٍت صادرة من أيب بكر فيبدو أنَُّو مسََِع كبلماً 

العجُز عن َدَرِؾ اإلدراؾ  -ونسيُو وما عرؼ معناه فنقلُو هبذا الشكل اخلاطئ ألنو ال معٌت ذلذه الكلمة 
شيٌء يف داخل اإلنساف، اإلنساف كائن ُمدرؾ  يعٍت كيف تعجز عن درؾ اإلدراؾ؟! اإلدراؾ -إدراُؾ 

فهو يُدرؾ األشياء بنفسِو وإدراكُو لنفسِو ىو من درجة العلم احلضوري، اإلنساف العلم احلضوري ما ىو؟ 
وادلعلـو بعبارة أخرى كما  ،ىو أف ػلضر ادلعلـو بنفسِو عند العالػِم، يكوف ىناؾ اٖتاد أصبًل بُت العالػِم

يقوؿ الفبلسفة، حينما أشعُر بفرحي الفرح موجود يف داخلي، يعٍت الفرح بنفسِو حاضٌر عندي، حينما 
العجُز عن  -أعلُم بدواخل نفسي دواخل نفسي موجودة عندي حاضرة عندي، ماذا يقوؿ الصديق؟ 

رلنوف، حىت اجملنوف ال يعجز عن درؾ اإلدراؾ  كيف يعجز إالَّ أف يكوف ميتاً أو أف يكوف  -َدَرِؾ اإلدراؾ 
ال معٌت ذلذا الكبلـ مطلقًا ال يف سوؽ األدب وال يف  ،اجملنوف عنده إدراؾ فكيف يعجز عن درؾ إدراكوِ 

سوؽ الفلسفة وال يف سوؽ ادلنطق وال يف سوؽ الرياضيات وال يف سوؽ اخلضرة أبدًا ال معٌت ذلذا 
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ا الكبلـ فإنك لن تصل إىل معٌت، طبعًا العرفاء يأتوف بتلفيقات ؽليناً الكبلـ، يف أي سوؽ إذا تأيت هبذ
ومشااًل ألجل تزيُت ىذا الكبلـ والصوفية كذلك ولكن ىذا الكبلـ ال معٌت لو، يبدو إف ىذا الكبلـ ىو 

ما معناه؟   -العجُز عن َدَرِؾ اإلدراؾ إدراُؾ  -الذي يقولوف عنو بأنو ال يوجد أحد يفهم ىذا الكبلـ 
كيف يعجز اإلنساف أف يُدرؾ إدراكو، حىت ادليت روحُو ُتدرِؾ بل إدراؾ الروح أشد من إدراؾ الروح وىي 
يف اجلسد، رٔتا اجلسد يعجز عن َدَرؾ اإلدراؾ إذا انفصلت الروح عنو وحىت اجلمادات عندىا إدراؾ  

وغلعلُو  -راؾ إدراُؾ العجُز عن َدَرِؾ اإلد -كيف تسبح ولكن إدراؾ ْتسبها، ما معٌت ىذا الكبلـ؟ 
ولذا قاؿ  -قاعدة مهمة يف شرحِو لكثَت من ادلطالب، نقرأ، أنا ىنا لست بصدد مناقشة ابن عريب 

 وواهلِل ال يفهمها أحد، أيُّ مرتبتُت؟  -الصديق العجز عن َدَرؾ اإلدراؾ إدراُؾ وذلذا الكبلـ مرتبتاف فافهم 
البسملة، أليس عليٌّ ىو النقطة، فهنا ماذا ٖتت عنواف9 ذكر داللة نقط  230نذىب إىل صفحة 

يتحدث؟ يتحدث عن نقط البسملة بسم اهلل الرٛتن الرحيم، مثبلً، كبلـ طويل موجود على صفحة 
، فماذا يقوؿ؟ إىل أف يقوؿ9 وترتيب النقطتُت الواحدة شلا تلي ادليم والثانية شلا تلي األلف وادليم 232

كبلمو يف بعض األحياف ىناؾ طبلسم غَت واضحة ىي ىذه ليس مهمًا أف يُفهم   -وجود العامل 
الطبلسم اليت يُقاؿ عنها بأهنا ال يفهمها كل أحد، طبلسم وفيها أخطاء، ليس مهمًا ىذا، ادلهم ماذا 

وترتيب النقطتُت الواحدة شلا تلي ادليم والثانية شلا تلي األلف وادليم وجود  -يقوؿ عن نقاط البسملة 
إليهم والنقطة اليت تليو أبو بكر رضي اهلل عنو والنقطة اليت تلي األلف ُمػَحمَّد وقد  العامل الذي بُِعثَ 

 -أبو بكر  -تقببت الياء عليهما كالغار إذ يقوؿ لصاحبِو ال ٖتزف إفَّ اهلل معنا فإنو واقٌف مع صدقِو 
احلكيم كفعلو يـو بدر  وُمػَحمٌَّد عليو السبلـ واقٌف مع احلق يف احلاؿ الذي ىو عليو يف ذلك الوقت فهو

يف الدعاء واإلحلاح وأبو بكر عن ذلك صاح فإف احلكيم يويف ادلواطن حقها وَلمَّا مل يصح اجتماع 
لذلك مل يقم أبو بكر يف حاؿ النيب وثبَت مع صدقِو بِو فلو فُِقد النيب يف ذلك ادلوطن  ،صادقُِت معاً 

بكر ىو يف مقاـ النيب لكن ألف النيب موجود أبو بكر يعٍت أف أبا  -وحضرُه أبو بكر لقاـ يف ذلك ادلقاـ 
فلو فُِقد النيب يف ذلك ادلوطن وحضرُه أبو بكر لقاـ يف ذلك ادلقاـ الذي أقيم فيو رسوؿ  -لو مقاـ آخر 

ألنو ليس مَثَّ  -ال يوجد أعلى من أيب بكر شيء ػلجبُو إال النيب  -اهلل ألنو ليس مَثَّ أعلى منو ػلجبوُ 
ما سوى أيب بكر  -جبُو عن ذلك فهو صادُؽ ذلك الوقت وحكيمُو وما سواه ٖتَت حكمِو أعلى منو ػل

فلمَّا نظرت نقطة أيب بكر إىل الطالبُت أسف عليو فأظهر الشدة وغلب  -فهو ٖتت حكم أيب بكر 
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قَِلب لآليات والوقائع واألحداث  -الصدؽ وقاؿ ال ٖتزف ألثر ذلك األسف إف اهلل معنا كما أخربتنا 
كل معانيها، ىذا ىو الكشف احلقيقي، أنا قلت قبل قليل ىو ىذا إما ىو فعبًل مكاشفة أو واحد ب

مكشف وناًن ما يدري يعٍت، إىل أف يعٍت يستمر فيقوؿ9 وىذا أشرؼ مقاـ ينتهي إليو تقدـ اهلل عليك 
بكرٌي وراثٌة ُمػَحمَّديَّة  ماذا يقوؿ؟ ىو يقوؿ إف أبا بكر يقوؿ9 ما رأيُت شيئًا إالَّ رأيُت اهلل قبلو شهودٌ  -

وخاطب الناس ٔتن عرؼ نفسو عرؼ ربو رضي اهلل عنو وىو قولو تعاىل ؼلرب عن ربِو تعاىل كبل إف معي 
ريب سيهديٍت وادلقالة عندنا إظلا كانت أليب بكر رضي اهلل عنو ويؤيدنا قوؿ النيب9 لو كنُت متخذاً خليبلً 

صاحب وبعضهم أصحاب بعض وىم لو أنصار وأعواف فافهم الٗتذُت أبا بكر خليبل فالنيب ليس بػمُ 
 .232، 230ونِعَم اإلشارات، ىذا يف صفحة  -إشارتنا هُتدى إىل سواء السبيل 

وىو يتحدث عن أصحاب األسرار وعن مقاـ عن حقيقة تسمى اذلباء،  241نذىب إىل صفحة 
عبد اهلل بن  طالب رضي اهلل عنو وسهلوقد ذكرُه عليُّ ابن أيب  -فيقوؿ9 من الذين عرفوا ىذه احلقيقة 

وقد ذكرُه عليُّ ابن أيب طالب  -ىذا من الصوفية يعٍت يساوي بُت علّي وبُت أحد الصوفية  -رٛتُو اهلل 
الظاىر  -عبد اهلل رٛتُو اهلل وغَتعلا من أىل التحقيق أىل الكشف والوجود بن  رضي اهلل عنو وسهل

عنده مؤسسة ٖتقيق وعلّي ابن أيب طالب يعمل يف ىذه ادلؤسسة فأعطاه ىذه الدرجة من درجات 
عبد اهلل رٛتُو اهلل وغَتعلا من أىل بن  وقد ذكرُه عليُّ ابن أيب طالب رضي اهلل عنو وسهل -التحقيق 

 التحقيق أىل الكشف والوجود.
صلى اهلل عليو وسلم أفَّ علماء ىذه األُمَّة أنبياء بٍت 9 وقد ورد اخلرُب عن النيب 277نذىب إىل صفحة 

طبعًا ىو الكبلـ طويل أنا فقط أذىب إىل السطور وإالَّ كبلـ قبل  -إسرائيل يعٍت ادلنزلة اليت أشرنا إليها 
وقد ورد اخلرُب عن النيب صلى اهلل  -ىذا وبعد ىذا كثَت، ؽلكنكم أف تراجعوه أنا أذكر أرقاـ الصفحات 

 -يف السابق من الكبلـ  -سلم أفَّ علماء ىذه األُمَّة أنبياء بٍت إسرائيل يعٍت ادلنزلة اليت أشرنا إليها عليو و 
فإف أنبياء بٍت إسرائيل كانت تُػحفُظ عليهم شرائع رسلهم وتقـو هبا فيهم وكذلك علماء ىذه األُمَّة 

ا صلى اهلل عليو وسلم كعلماء وأئمتها ػلفظوف عليها أحكاـ رسوؿ اهلل، ػلفظوف عليها أحكاـ رسوذل
كالثوري وابن ُعيينة وابن   -سفياف الثوري  -الصحابة ومن نزؿ عنهم من التابعُت وأتباع التابعُت كالثوري 

ىذا الثوري احلادثة ادلشهورة الذي التقى باإلماـ الصادؽ وكاف اإلماـ الصادؽ يلبس ثوبًا راقياً،  -سَتين 
زُىد جدؾ أمَت ادلؤمنُت؟ أنت تلبس ىذا الثوب وكاف سفياف الثوري يلبس  فقاؿ لو9 يا أبا عبد اهلل أينَ 
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فوجد ٖتت ثوب اإلماـ  ،ثوبًا خشناً، اإلماـ الصادؽ أمسك بِو أخذ يده فأدخل يده ٖتت الثوب
ىذا يل وىذا للناس، أمَّا أنت يا سفياف أدخل يدُه يف داخل  9الصادؽ ثوب خشن مدرعة من شعر قاؿ

 9وب ناعم أنعم من احلرير قاؿوإذا بو يلبس ث
وىذا لك يا سفياف وىذا الثوب اخلشن، ىذا ىؤالء ىم علماء األُمَّة رضواف اهلل تعاىل عليهم أعلى اهلل 

كعلماء الصحابة ومن نزؿ عنهم من التابعُت وأتباع التابعُت كالثوري وابن ُعيينة وابن   -تعاىل مقاماهتم 
 -ومالك وابن أيب رُباح  -احلسن البصري  -واحلسن  -يف أمويتِو  ىذا العالِػم األموي الشديد -سَتين 

أنس، ىذا كاف يف بداياتو كاف يرغب يصَت مغٍت ىذا مكتوب يف كتب التأريخ، بن  مالك يعٍت مالك
إنك ال تصلح أف تكوف مغنياً، ادلغٍت البُد أف يكوف شكلو  9فقالت لو أمو ،لكن أمو كاف شكلو قبيح

ى الوسامة يف الفنانُت يف ادلمثلُت ويف صلـو السينما ىذه قضية قدؽلة، قالت لو شكلك مثل ما اآلف تُراع
وأتباع التابعُت   -ال يصلح للغناء فلجأ إىل الفقو وىذه قضايا مكتوبة يف كتبهم ىذه ليست يف كتبنا 

 الكتب وىؤالء لو أقف عندىم أٖتدث عنهم بالتفصيل ىناؾ كبلـ كثَت عنهم يف -كالثوري وابن ُعيينة 
كالثوري وابن ُعيينة وابن سَتين واحلسن   -ىؤالء ىم الذين كأنبياء بٍت إسرائيل  -وأتباع التابعُت  -

أيُّ  -ومالك وابن أيب رباح وأيب حنيفة ومن نزؿ عنهم كالشافعي وابن حنبل ومن جرى رلرى ىؤالء 
مساء؟! التقية ذلا حدود، الرجل تقية حينما يقولوف بأف ابن عريب يتقي، ىل ىو رلبور على ذكر ىذه األ

 -ىو يف دائرة ادلخالفُت ألىل البيت ىذه قضية واضحة يف كل كتبِو، أيُّ تقية؟ سنتحدث عن التقية 
يف حفظ األحكاـ، إىل  -ومن نزؿ عنهم كالشافعي وابن حنبل ومن جرى رلرى ىؤالء إىل ىلم جرا 

وطائفة أخرى من علماء ىذه األُمَّة ػلفظوف عليها أحواؿ الرسوؿ وأسرار علومو كعلّي وابن  -يومنا ىذا 
دينار وبناف احلمَّاؿ وأيوب بن  عباس وسلماف وأيب ىريرة وحذيفة ومن التابعُت كاحلسن البصري ومالك

؟ من ىذا بناف احلمَّاؿ؟ وأ -السختياين  يوب السختياين ىل فيهم جعفر الصادؽ؟ ىل فيهم باقر العلـو
ومن نزؿ عنهم بالزماف كشيباف  -ىؤالء من الدراويش من الصوفية  -ومن نزؿ عنهم بالزماف  -من ىو؟ 

كشيباف الراعي وفرج   -واإلماـ الصادؽ أين؟ واإلماـ الباقر أين؟ بقية األئمة أين؟  -الراعي وفرج األسود 
كشيباف الراعي وفرج األسود   -مثل ىذه الكتب  ىنيئاً، ىنيئاً ذلؤالء الذين يأخذوف دينهم من -األسود 

أليس ىذه ظبلمة  -عياض وذي النوف ادلصري ومن نزؿ عنهم كاجلنيد والتسًتي بن  ادلعمر والفضيل
ألىل البيت؟ وندوخ يف أف ابن عريب يكوف مصدر للعقائد أو ال، من ىو ابن عريب؟ حىت لو صار شيعياً 
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وحُت انتقد  ػلتاج ابن عريب أيها الشيعُة؟!! ما لكم كيف ٖتكموف. ىو ينفع نفسو، من عنده آؿ ُمػَحمَّد
الوائلي أو مرتضى العسكري أو انتقد فضل اهلل وآيت باألدلة ُأَسب وُأشَتم وال أعبُأ بذلك، وحُت انتقد 
ابن عريب سُيقاؿ عٍت ىذا جاىل وىذا قشري وحشوي ويقولوف ما يقولوف، من ىم القشريوف؟ أنا قشري 

 ثل ىذه القشرية والسخافة.الذين يقدسوف كتاباً ٔت أـ ىؤالء
الكبلـ  {ئذا جاء َصس اهلل وانفرح}يا سورة؟ سورة  -9 وَلمَّا تبل رسوؿ اهلل ىذه السورة 113صفحة 

بكى أبو بكر الصديق رضي اهلل عنو وحدُه دوَف من كاف يف ذلك اجمللس  -طويل، النيب حُت تبل السورة 
 -أعلم الناس كاف أبو بكر  -قد نعى إىل رسوؿ اهلل نفسو وىو كاف أعلُم الناس بِو  وَعِلَم أفَّ اهلل تعاىل

باعتبار السورة تتحدث عن نصر وفتح  -وف من بكائِو وال يعرفوف سبب ذلك بوأخذ احلاضروف يتعج
إذا تُرِكوا وأنفسهم مل ؼلًت أحٌد منهم الظهور أصبًل ألهنم  -مثل أيب بكر  -يقوؿ9 واألولياء األكابر 

 -َعِلموا أفَّ اهلل ما خلقهم ذلم وال ألحد من خلقِو بالتعلق من القصد األوؿ وإظلا خلقهم لو سبحانو 
 -إذا احلق أظهرىم  -َفَشَغلوا أنفسهم ٔتا ُخِلقوا لو فإف أظهرىم احلق  -يعٍت أف أبا بكر اهلل خلقُو لو 

ليس  -غَت اختيار منهم بأف غلعل يف قلوب اخللق تعظيمهم فذلك إليو سبحانو ما ذلم فيو تعمُّل  عن
ىم الذين أبرزوا أنفسهم، ليس ىم الذين كتبوا الصحيفة مثبًل وليس ىم الذين أنشئوا السقيفة مثبًل، 

ء وليس ىم الذين قتلوا نويرة وزنا قائدىم بزوجتِو وليس وليس ىؤالبن  وليس ىم الذين مثبًل قتلوا مالك
 الزىراء، ىذا كلو تعمُّل، ىذه األشياء ظهرت منهم تعمُّل ألف اهلل خلقهم لو.

ألهنم صانوا قلوهبم أف  -ِلماذا؟  -9 مُثَّ إف ىذه الطائفة ىؤالء إظلا نالوا ىذه ادلرتبة عند اهلل 114صفحة 
أو تتعلق بكوف من األكواف سوى  - ىذه الطائفة صانت قلوهبا أف يدخلها غَت اهلل -يدخلها غَت اهلل 

من ىم؟ أبو  -اهلل فليس ذلم جلوٌس إالَّ مع اهلل وال حديث إالَّ مع اهلل فهم باهلل قائموف ويف اهلل ناظروف 
وإىل اهلل راحلوف ومنقلبوف وعن اهلل ناطقوف ومن اهلل آخذوف وعلى اهلل متوكلوف  -بكر وعمر وأمثاذلم 

م معروٌؼ سواه وال مشهوٌد إالَّ إياه صانوا نفوسهم عن نفوسهم فبل تعرفهم وعند اهلل قاطنوف، فما ذل
نفوسهم فهم يف غيابات الغيب زلجوبوف ىم ضغائن احلق ادلستخلصوف يأكلوف الطعاـ وؽلشوف يف 

ضلُن إذا نقوؿ ىذا  -األسواؽ مشي سًت وأكل حجاب فهذه حالة ىذه الطائفة ادلذكورة يف ىذا الباب 
ل البيت يُقاؿ بأننا ُمغالوف، ويستمر يقوؿ9 ذلذا الباب قلنا ومن ىذه احلضرة بُعثت الرسل الكبلـ عن أى
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تابعُت ذلم قائمُت بأمرىم من عُت واحدة أخذ عنها األنبياء  -مثل أيب بكر وعمر  -ووجد معهم ىؤالء 
دلوف ٔتن اتبعوه وفيما والرسل ما شرعوا وأخذ عنها األولياء ما اتبعوىم فيو فهم التابعوف على بصَتة والعا

اتبعوه وىم العارفوف ٔتنازؿ الرسل ومناىج السبل من اهلل ومقاديرىم عند اهلل تعاىل واهلل يقوؿ احلق وىو 
 ، ىذه ادلنازؿ العالية كلها أليب بكر وعمر.114ىذا يف صفحة  -يهدي السبيل 

 -يف كبلمِو عيسى عليو السبلـ بعد أف يذكر  -، يقوؿ9 وقد نَػبََّو عليو الًتمذي 117نذىب إىل صفحة 
وقد  -يعٍت الًتمذي َشِهد ِلمن؟  -وقد نَػبََّو عليو الًتمذي احلكيم يف كتاب ختم األولياء لو وَشِهَد لو 

 -نَػبََّو عليو الًتمذي احلكيم يف كتاب ختم األولياء لو وَشِهَد لو بالفضيلة على أيب بكر الصديق وغَته 
األوؿ، ابن عريب ختم الوالية الثاين، عيسى ختم الوالية األوؿ ىو أفضل  يعٍت أف عيسى وىو ختم الوالية

أحد يف ىذه األُمَّة بعد النيب ْتيث أنَّو حىت أفضل من أيب بكر، يعٍت داللة على أفضلية عيسى أنَّو 
أيب يعٍت حىت على  -وَشِهَد لو بالفضيلة  -أفضل من أيب بكر ألف أبا بكر ليس من أحد فوقو إالَّ النيب 

 بكر الصديق وغَتِه، إىل آخر الكبلـ الذي ذكرُه.
وىو يتحدث عن آية التطهَت اليت علسها يف تفسَتِه، أليس ُعلست آية التطهَت مل  131صفحة 

 أَهمَ انسِّجسَ عَنكُىُ نٍُِرهِةَ}، يذكر اآلية9 131يتحدث عنها؟ ىنا يتحدث عن آية التطهَت صفحة 

كل أوالد فاطمة دخلوا يف ىذه   -يقوؿ9 فدخَل الُشرفاء أوالد فاطمة كلهم  {ذَطهِرياً وٌَُطَهِّسَكُى انثٍَدِ
فدخَل الُشرفاء أوالد فاطمة   -اآلية، لرٔتا يقوؿ قائل أفَّ ادلراد أوالد فاطمة من علّي قبوؿ نقبل بذلك 

القيامة يف إىل يـو  -أيضًا دخل يف ىذه اآلية  -كلهم ومن ىو من أىل البيت مثل سلماف الفارسي 
ىذه اآلية ماذا يفهم منها ابن عريب؟ يقوؿ ىذه اآلية آية غفراف ليس تطهَت، يقوؿ  -حكم ىذه اآلية 

ألف ىم يرتكبوف الذنوب، يرتكبوف ادلعاصي يفعلوف الكبائر لكن ىذه اآلية أشارت إىل أف اهلل يغفر 
من أىل البيت مثل سلماف الفارسي  ذنوهبم، نقرأ ماذا يقوؿ9 فدخَل الُشرفاء أوالد فاطمة كلهم ومن ىو

إىل يـو القيامة يف حكم ىذه اآلية من الغفراف، فهم ادلطهروف اختصاصًا من اهلل وعنايًة هبم لشرؼ 
ُمػَحمَّد صلى اهلل عليو وسلم وعناية اهلل بو وال يظهر حكُم ىذا الشرؼ ألىل البيت إال يف الدار اآلخرة 

وال يظهر  -س بالنسبة أليب بكر ال ادلنازؿ ظاىرة يف الدنيا واآلخرة يعٍت يف الدنيا ىم غَت مطهرين، ب -
أمَّا يف الدنيا يلعبوف ما  -حكُم ىذا الشرؼ ألىل البيت إال يف الدار اآلخرة فإهنم ػُلشروف مغفورًا ذلم 
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م إالَّ مع اهلل، كل يلعبوف، أمَّا أبو بكر كما مرَّ علينا ال ينطُق إال عن اهلل، ال يُػحدِّث إال مع اهلل، ال يتكل
أفعالِو مع اهلل، وما يصدر منو من أمور ُتظِهر منزلتُو العالية أيضًا ليست من فعلِو وإظلا اهلل يفعل بو ذلك 

احلد ِلمن؟ للزاين، ، لكبلـانتبهوا ل -فمن أتى منهم حدًا فإهنم ػُلشروف مغفورًا ذلم وأمَّا يف الدنيا  -
حداً أُقيَم  -يعٍت من أوالد فاطمة  -وأمَّا يف الدنيا فمن أتى منهم  -لشارب اخلمر، لبلئط الذي يلوط 

عليو كالتائب إذا بلغ احلاكم أمره وقد زىن أو سرؽ أو شرب أُقيَم عليو احلد مع ٖتقق ادلغفرة كماعز 
قق مع ٖت -مالك األنصاري لو قصة أُقيم عليِو احلد، جاء ُمقراً وأُقيم عليو احلد بن  ىذا ماعز -وأمثالو 

وال غلوز ذمُّو وينبغي لكل مسلم مؤمن باهلل ٔتا أنزلو أف يصدؽ  -يف زماف النيب  -ادلغفرة كماعز وأمثالو 
فيعتقد يف ٚتيع ما يصدر من  {ذَطهِرياً وٌَُطَهِّسَكُى انثٍَدِ أَهمَ انسِّجسَ عَنكُىُ }نٍُِرهِةَاهلل تعاىل يف قولِو9 

فبل ينبغي  -ىت يعٍت األمور اليت مر وقد زنا وقد سرؽ أو شرب ح -أىل البيت أف اهلل قد عفا عنهم فيو 
دلسلم أف يُلحق الػَمَذمَّة هبم وال ما يشنأ أعراض من قد َشِهَد اهلل بتطهَتِه وذىاب الرجس عنو ال بعمل 
عملوه وال ٓتَت قدَّموه بل سابق عناية من اهلل هبم ذلك فضل اهلل يؤتيو من يشاء واهلل ذو الفضل العظيم 

 وىنيئاً دلن يدافع عن ابن عريب هبذه العقائد احلقة ادلنَتة، ىذا يف أىل البيت، أمَّا يف عمر ماذا يقوؿ؟  -
بعد أف يتحدث عن أعلى ادلقامات وىي ادلقامات ادلعصومة عن اخلطأ،  135لنذىب إىل صفحة 

ومن  - 136، 135صفحة  -اخلطاب بن  مقامات عالية جداً، يقوؿ9 ومن أقطاب ىذا ادلقاـ عمر
اخلطاب يذكر ما أعطاه اهلل بن  وذلذا قاؿ يف عمر ،حنبلبن  اخلطاب وأٛتدُ بن  أقطاب ىذا ادلقاـ عمر

يا عمر ما  -فج يعٍت طريق  -من القوة يا عمر ما لقيَك الشيطاف يف فج إال سلك فجًا غَت فجك 
 9- 136ماذا يقوؿ ابن عريب؟ يف صفحة  -لقيَك الشيطاف يف فج إال سلك فجاً غَت فجك 

وقد علمنا  -ألف ىذا الكبلـ كبلـ النيب  -بشهادة ادلعصـو  -على عصمة عمر  -فدؿَّ على عصمتِو 
اخلطاب فما كاف عمر يسلك إال بن  أف الشيطاف ما يسلك قط بنا إالَّ إىل الباطل وىو غَت فج عمر

ما لقيك الشيطاف يف فج إال سلك فجًا غَت فجك،  ألف النيب قاؿ لو9 يا عمر -فجاج احلق بالنص 
فكاف شلن ال تأخذُه يف اهلل لومة الئم يف ٚتيع مسالكِو وللحق صولة وَلمَّا كاف احلق صعب ادلراـ قوياً 
ٛتلُو على النفوس وَلمَّا كاف احلق، وَلمَّا كاف احلق صعب ادلراـ قويًا َحػملُو على النفوس ال ٖتملُو وال 

ما ترؾ احلقُّ لعمر من  -النيب يقوؿ  -جُو وترده ذلذا قاؿ9 ما ترؾ احلقُّ لعمر من صديق تقبلُو بل ٘ت
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يعٍت فاطمة َلمَّا غضبت على عمر فإهنا كانت على حد الباطل ألنو ما ترؾ لعمر من  -صديق وَصَدؽ 
إلنصاؼ وحب ما ترؾ احلقُّ لعمر من صديق يعٍت يف الظاىر والباطن، أمَّا يف الظاىر فلعدـ ا -صديق 

الرئاسة وخروج اإلنساف عن عبوديتِو واشتغالِو ٔتا ال يعنيو وعدـ تفرغِو ِلما دعا إليِو من شغلِو بنفسِو 
فما كاف لو  -ِلماذا؟  -وعيبِو عن عيوب الناس وأمَّا يف الباطن فما ترؾ احلق لعمر يف قلبِو من صديق 

د فاطمة فَتتكبوف الزنا واخلمر ولكن ضلُن ال نعيبهم، اخلطاب، أمَّا أوالبن  ىذا ىو عمر -تعلق إال باهلل 
َا}اهلل قد غفر ذلم يف أي آية   .{ذَطهِرياً وٌَُطَهِّسَكُى انثٍَدِ أَهمَ انسِّجسَ عَنكُىُ نٍُِرهِةَ انهَّهُ ٌُسٌِدُ ئًََِّ

رضواف اهلل تعاىل ىو ىذا الكبلـ الذي ال يُفهم ال يفهمُو إال اثناف أو ثبلثة كما يقوؿ الشهيد ادلطهري 
عليو وكما يقوؿ عرفائنا األجبلء والسيد القاضي الطباطبائي يوميًا يقرأ يف ىذا الكتاب، ال أدري ماذا 
يقرأ السيد القاضي الطباطبائي يف ىذا الكتاب، وىل ىي ىذه السطور اليت مل يأيت هبا أحٌد يف اإلسبلـ  

أحٌد يف اإلسبلـ بسطر كمحيي الدين ابن العريب،  كما يقوؿ السيد ُمػحمَّد حسُت الطباطبائي، مل يأيت
أنا ال أجيب على ىذه األسئلة ولكن ابن عريب ىو يُػجيب، ىذا كتابُو وللعلم ىذه النسخة اليت كتبها 
ابن عريب وأشرؼ عليها يف آخر عمره قبل وفاتو بسنتُت وأضاؼ عليها، ىذا ادلوضوع نأيت عليو إف شاء 

يف كتاب الفتوحات نتحدث عن ُنسخ الفتوحات وعن التربيرات اليت يذكرىا اهلل بعد أف نُِتم الكبلـ 
 العرفاء يف ادلدرسة العرفانية الشيعية ال عبلقة يل بالنواصب وادلخالفُت لعنة اهلل عليهم.

أيضًا يتحدث عن طائفة ذات مقامات عالية يقوؿ9 وىذه الطائفة يف الرجاؿ  150نذىب إىل صفحة 
الطائفة؟ الطائفة اليت ىو يصفها9 شغلوا نفوسهم بتمحيص النيات والقصد يف من ىي ىذه  -قليلوف 

 ،حركاهتم كلها حىت ال ينووف إال ما أمرىم اهلل بو أف ينووه ويقصدوه وىذه غاية ما يقدر عليو رجاُؿ اهلل
كاف فيو وىذه الطائفة يف الرجاؿ قليلوف فإنو مقاـٌ ضيٌق جدًا ػلتاج صاحبُو إىل حضور دائم وأكرُب من  

يعٍت  -اخلطاب رضي اهلل عنو فيو يف حرب اليمامة بن  أبو بكر الصديق رضي اهلل عنو وذلذا قاؿ عمر
فما ىو إال أف رأيت أفَّ اهلل عزَّ وجل قد شرح صدر أيب بكر للقتاؿ فعرفُت أنَُّو احلق  -يف أيب بكر 

 بكر للقتاؿ وأف القتاؿ ىو احلق يف يقوؿ َلمَّا انشرح صدر أيب -دلعرفة عمر باشتغاؿ أيب بكر بباطنِو 
دلعرفة عمر باشتغاؿ أيب بكر  -ىذه اجلهة عمر قاؿ علمت بأف ذلك ىو احلق، ِلماذا يقوؿ ابن عريب؟

فإذا صدرت منو حركة يف ظاىرِه فما تصدر إالَّ من إؿ  -أبو بكر ما يشتغل إالَّ على الباطن  -بباطنِو 
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من ادلتقدمُت من أىل الكتاب إذا مسعوا أو يُقاؿ ذلم أف رسوؿ  وىو عزيز وذلذا كاف من يفهم ادلقامات
فهذا الكبلـ كاف ؼلرُج من  -اهلل يقوؿ كذا وكذا يقولوف ىذا كبلـ ما خرج إال من إؿ أي ىو كبلـٌ إذلي 

ما ىو كبلـ سللوؽ فانظر ما أحسن العلم ويف أي مقاـ  -إؿ، ترتيبات ىذه موجودة يف كتب ابن عريب 
ىذه الطائفة مثل أيب بكر  -ثبتت ىذه الطائفة وبأي قائمة استمسكت جعلنا اهلل منهم، َفُجلُّ أعماذلم 

 -َفُجلُّ أعماذلم يف الباطن مساكن السائحُت منهم الغَتاف والكهوؼ يف اجلباؿ  -وعمر يف الباطن 
مساكن السائحُت منهم  -ور ادلوجودة يف اجلباؿ دائمًا يذىبوف إىل ىذه األماكن الغَتاف والكهوؼ احلف

الغَتاف والكهوؼ ويف األمصار ما بناه غَتىم من عباد اهلل تعاىل ال يضعوف لَِبنة على لَِبَنة وال قصبة على 
أيب بكر وعمر  وىذا ىو شأف -قصبة وىكذا كاف رسوؿ اهلل إىل انتقل إىل ربو ما بٌت قط مسكناً لنفسِو 

أمَّا عليٌّ فغَت معدود يف ىذه الطائفة ألنو لو كاف لو شأف عايل َلذُِكر، يبدو ىو من ىذه الطائفة لكن 
ليس ىو صاحب شأف عايل ْتسبِو ألنو كاف صغَتاً، وكاف منشغل باحلروب، ىذا الذي ينشغل باحلروب 

من ساحة ادلعركة عندىم رلاؿ حينما  ويقلع باب خيرب ال يستطيع أف يشتغل بباطنِو لكن الذي يفروف
يفروف من ساحة ادلعركة يُػجنبِّ بعضهم بعضًا وحينما تبلغ القلوب إىل احلناجر ىؤالء عندىم رلاؿ 

 لبلشتغاؿ بالباطن.
أنتم تعلموف أنا ال زلت يف اجلزء األوؿ، القصة طويلة اصربوا َعَليَّ فإين لن أترؾ جزًء من ىذه األجزاء 

ىت يف العيد، ىذه قضية مهمة جداً، ىذا كشف حلقائق من خبلذلا يستطيع اإلنساف أف اليـو وغدًا وح
أيب وقاص وىو بالقادسية بن  اخلطاب إىل سعدبن  9 كتب عمر161يضع أقدامُو يف أي طريق، صفحة 

انفلق اجلبل  -ال وقت لقراءهتا أذىب إىل موطن الشاىد  162يف أثناء احلرب قصة طويلة صفحة  -
فسلم عليهم فقلنا وعليك السبلـ ورٛتة اهلل  -من داخل اجلبل رجل كبَت السن  -يهم رجل وخرج عل

برٙتبل يبدو أنو من األمم ادلاضية، بن  ىذا زريب -برٙتبل بن  وبركاتو من أنت يرٛتك اهلل؟ قاؿ9 أنا زريب
ري ولكن انفلق كاف موجود يف اجلبل ماذا يصنع ال أد  -مرًن بن  ىو يقوؿ9 وصُي العبد الصاحل عيسى

برٙتبل وبعد كبلـ ىو يسأذلم9 ما فعَل النيب؟ قلنا قُِبض فبكى بكاًء بن  اجلبل ذلم وخرج زريب أو ُزريب
طويبًل حىت َخضَّب حليتُو بالدموع، مُثَّ قاؿ9 فمن قاـ فيكم بعده؟ قلنا9 أبو بكر، قاؿ9 فما فعل؟ قلنا9 

إذا فاتٍت لقاء ُمػَحمَّد فاقرءوا عمر مٍت السبلـ وقولوا  قُِبض، قاؿ9 فمن قاـ فيكم بعده؟ قلنا9 عمر، قاؿ9
إىل آخر الكبلـ، يعٍت أف  -يا عمر سدد وقارب فقد دنا األمر واخربوه هبذه اخلصاؿ اليت أخربكم هبا 
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 عمر كاف معروفاً عند األوصياء السابقُت.
الشيطاف والشيطاف  ، قبل قليل مرَّ علينا أف عمر ال يسلك يف فج يسلك فيو172نذىب إىل صفحة 

يقوؿ  {ذَأَخَّسَ وَيَا ذََثِكَ يٍِ ذَقَدَّوَ يَا انهَّهُ نَكَ نٍَِغفِسَ} يفر من عمر، اآلف يأيت إىل النيب يقوؿ9 ىذه اآلية9
 النيب يذنب ولكن بتقدير من اهلل، احلقيقة ما افتهمنو شنو القضية ما أدري؟! 

وكذلك ينبغي أف تكوف زالت األكابر غالبًا نزوذلم إىل ادلباحات ال غَت ويف حكم  - 172صفحة 
ىذا من كبار  -قيل أليب يزيد البسطامي رضي اهلل عنو  -يعٍت زالت وكبائر  -النادر تقع منهم الكبائر 

نافذ فيهم أيعصي العارؼ؟ فقاؿ وكاف أمر اهلل قدرًا مقدورا يريد أف معصيتهم ْتكم القدر ال -الصوفية 
ىم ْتمد اهلل إذا كانوا  -يعٍت ىو رلبور على ادلعصية العارؼ  -ال أهنم يقصدوف انتهاؾ حرمات اهلل 

فبل تصدر منهم معصية أصبًل انتهاكاً  -العرفاء  -أولياء عند اهلل تعاىل وجل معصوموف يف ىذا ادلقاـ 
من ذلك فمنهم من يعصي غفلًة ومنهم  حلرمة اهلل كمعاصي الغَت فإف اإلؽلاف ادلكتوب يف القلوب ؽلنع

من ؼلالف على حضور عن كشف إذلي قد َعرََّفُو اهلل فيو ما قدره عليو قبل وقوعِو فهو على بصَتة من 
 - ذَأَخَّسَ{ وَيَا ذََثِكَ يٍِ ذَقَدَّوَ يَا انهَّهُ نَكَ }نٍَِغفِسَ أمره وبينة من ربو وىذه احلالة ٔتنزلة البشرى يف قولِو9

بالذنوب الواقعة ادلغفورة فبل حكم ذلا وال لسلطاهنا فيو فإنو إذا  -يعٍت أعَلَم النيب  -يعلق9 فقد أعلمُو 
يكوف يف صحبتها االسم الغفار فتنزُؿ بالعبد وػلجُب  -وقت ظهور ىذه الذنوب  -جاء وقُت ظهورىا 

ليو السبلـ فكاف يف النار وال حكم الغفار حكمها فتكوف ٔتنزلة من يُلقى يف النار وال ػلًتؽ كإبراىيم ع
ذلا فيو باحلجاب الذي ىو ادلانع كذلك زلُة العارؼ صاحُب مقاـ الكشف لؤلقدار ٕتلُّ بِو النازلة أو ٖتلُّ 
بِو النازلة وحكمها ٔتعزؿ عنها فبل تؤثر ٔتقامِو ٓتبلؼ من ٖتُل فيو وىو على غَت بينة وال بصَتة ٔتا ُقدَِّر 

كبلـ   -احلياء والندـ والذلة وذلك ليس كذلك وىنا أسرار إذلية ال يسعنا التعبَت عنها عليو فهذا يستلزمُو 
 .172فيو خبط وخلط ولكنُو بالنتيجة عرفاٌف عميق، صفحة 

، يقوؿ9 ولقد جرى لنا يف حديث األنصار ما نذكرُه إف شاء اهلل وذلك أنو 211نذىب إىل صفحة 
 -ىو  -األخفش من أىل مراكش بن  الدين يقاؿ لو ػلِتعندنا بدمشق رجٌل من أىل الفضل واألدب و 

فكتَب إيلَّ يوماً من منزلو بدمشق وأنا هبا يقوؿ يل يف كتابو9 يا ويل رأيُت رسوؿ اهلل البارحة ّتامع دمشق 
وقد نزؿ ٔتقصورة اخلطابة إىل جانب خزانة ادلصحف ادلنسوب إىل عثماف رضي اهلل عنو والناس يهرعوف 
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ىو ابن عريب  -ليو يبايعونو، فبقيَت واقفًا حىت خفَّ الناس فدخلَت عليو وأخذَت يده إليو ويدخلوف ع
صاحب الرؤيا يقوؿ، صاحب الرؤيا9 فبقيُت  -فقاؿ يل9 ىل تعرؼ ُمػَحمَّداً؟ قلُت لو9 يا رسوؿ اهلل  -

9 يا رسوؿ اهلل واقفًا حىت خفَّ الناس فدخلُت عليو وأخذُت يده فقاؿ يل9 ىل تعرؼ ُمػَحمَّداً؟ قلُت لو
من ُمػَحمَّد؟ فقاؿ لو9 ابن العريب، قاؿ9 فقلُت لو9 نعم أعرفُو، فقاؿ لو رسوؿ اهلل9 إنا قد أمرناه بأمر فقل 
لو يقوؿ لك رسوؿ اهلل اهنض ِلما أُِمرت بِو واصحبُو أنت فإنك تنتفُع بصحبتِو وقل لو يقوؿ لك رسوؿ 

ثابت فقاؿ لو رسوؿ اهلل9 بن  ة والبُدَّ، مث استدعي ْتسافعبادبن  اهلل9 أمتدح األنصار ولتعُت منهم سعد
إىل  -العريب يبٍت عليو وينسج على منوالِو يف العروض والروي بن  يا حساف َحفِّظُو بيتاً يوصلُو إىل ُمػَحمَّد

آخر الكبلـ، وكبلـ آخر على ىذا السياؽ وعلى ىذا الوزف، ىو يريد أف يقوؿ بأف أشعارُه ونثرُه وأدبُو  
لو جاء هبذا الطريق كلو عن النيب عن طريق مكاشفات عن طريق رؤى ومنامات وكل ما عندُه جاء من ك

 طريق الغيب، ىو ىذا الذي يريد أف يصل إليو ابن عريب.
وقاؿ أبو بكر الصديق رضي اهلل عنو يف ىذا ادلقاـ وكاف من رجالِو العجُز عن  2159نذىب إىل صفحة 
 يت ليس ذلا رأس وليس ذلا ذيل.إىل آخر الكبلـ، ىذا تكرار ذلذه الكلمة ال -درؾ اإلدراؾ إدراُؾ 

وىو عنواف ادلوضوع يف معرفة اخلواطر  -وعلى ىذا جرى أىل البدع  9، ماذا يقوؿ228صفحة 
الشيطانية يعٍت جناب ابن عريب كل ىذه اخلواطر كانت رٛتانية، اآلف نأيت إىل اخلواطر الشيطانية، ما ىي 

وعلى ىذا جرى أىل البدع واألىواء فإف الشياطُت ألقت إليهم أصبلً  - الشيطانية عند ابن عريباخلواطر 
وبالضبط ىو ىذا، ىو يف كتب ابن عريب ىناؾ أشياء صحيحة ىو يصف  -صحيحًا ال يشكوف فيو 

صورة حالُو، السيد اخلميٍت عنده تعليق على ما يذكرُه ابن عريب من أف بعض أىل الكشف يروف الشيعة ب
بأف ابن عريب الذي ينقل ىذا الكبلـ وأمثاؿ ابن عريب ىؤالء  اخلنازير، السيد اخلميٍت سنقرأ تعليقو يقوؿ9

الذين يقولوف بأهنم يروف الشيعة يف صورة خنازير ىؤالء يروف أنفسهم يف مرايا النفوس الشيعية، يقوؿ 
فية بسبب رياضاهتم يروف أنفسهم اليت النفوس الشيعية صافية وىؤالء حُت ينظروف إىل ىذه النفوس الصا

ىي خنازير، ألف الروايات تقوؿ بأف أعداء أىل البيت يػُحشروف يف يـو القيامة بصور ٖتسُن عندىا 
الِقَردة واخلنازير، يعٍت ىم يف عالػِم الدنيا بصور القردة واخلنازير ولكن يف عالػِم اآلخرة بصور ٖتسُن 

ن عريب9 وعلى ىذا جرى أىل البدع واألىواء فإف الشياطُت ألقت إليهم عندىم القردة واخلنازير، يقوؿ اب
أصبًل صحيحًا ال يشكوف فيو مث طرأت عليهم التلبيسات من عدـ الفهم حىت ضلوا فيُنسب ذلك إىل 
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ولو علموا أف  -الشيطاف ْتكم األصل ولو علموا أف الشيطاف يف تلك ادلسائل تلميٌذ لُو يتعلُم منو 
يف الشيعة والسيما يف  - أين؟ -ك ادلسائل تلميٌذ لُو يتعلُم منو وأكثر ما ظهر ذلك الشيطاف يف تل
 -وأكثر ما ظهر ذلك يف الشيعة والسيما يف اإلمامية منهم  -ىنيئًا للعرفاء اإلمامية  -اإلمامية منهم 

 .سيقولوف بأف كتب ابن عريب زلرفة
ليس من احملرفات سنتحدث عن ىذه  صحيح ىناؾ ٖتريف وىذا يشمل كل الكتب ونأيت ولكن ىذه

 وأكثر ما ظهر ذلك يف الشيعة والسيما يف اإلمامية منهم فدخلت عليهم شياطُت اجلن أوالً  -ادلواضيع 
وكذلك ىو  ،ْتب أىل البيت واستفراغ احلب فيهم ورأوا أف ذلك من أسٌت القربات إىل اهلل - ٔتاذا؟ -

لو وقفوا وال يزيدوف عليو إال أهنم تعدوا من حب أىل البيت إىل طريقُت منهم من تعدى إىل بغض 
فكاف منهم ما  ،الصحابة وسبهم حيُث مل يقدموىم وٗتيلوا أف أىل البيت أوىل هبذه ادلناصب الدنيوية

ىذه  -ربيل عليو السبلـ قد عرؼ واستفاد وطائفة زادت إىل سب الصحابة القدح يف رسوؿ اهلل ويف ج
مكاشفات ابن عريب، من ىذا الذي يف الشيعة يسب رسوؿ اهلل ويقدح ّتربيل، ىي ىذه مكاشفات ابن 

وطائفة زادت إىل سب الصحابة القدح يف رسوؿ اهلل ويف جربيل عليو السبلـ  -عريب يا عرفاء الشيعة 
صوا على رتبتهم وتقدؽلهم يف اخلبلفة للناس حيُث مل ين -الشيعة تقدح يف اهلل  -ويف اهلل جلَّ جبللُو 

يعٍت ما كاف اهلل أمُت، ما كاف من بعث األمُت أمينا  -حىت أنشد بعضهم ما كاف من بعث األمُت أمينا 
وىذا كلُو واقٌع من أصل صحيح  -الشيعة ىكذا يقولوف، باهلل عليكم ىو ىذا الكشف ىو ىذه احلقائق 

البيت يُنتج ىذا الضبلؿ وحب أيب بكر وعمر يُنتج ىذه يعٍت حب أىل  -وىو حب أىل البيت 
وىذا كلُو واقٌع من أصل صحيح وىو حب أىل البيت أنتج يف نظرىم فاسدًا فضلوا  -ادلقامات العالية 

فانظر ما أدى إليو الغلو يف الدين أخرجهم عن احلد فانعكس أمرىم  -ىؤالء الشيعة اإلمامية  -وأضلوا 
إىل آخر اآلية الكرؽلة ىذا يف صفحة  .دٌِنِكُى{ فًِ ذَغهُىا الَ انكِرَابِ أَهمَ ٌَا م}قُإىل الضد قاؿ تعاىل 

إف ابن عريب ال يتكلم على الشيعة، وحينما  9ويأتيٍت مثبًل السيد زلمد حسُت الطهراين ويقوؿ 228
يقوؿ ىؤالء الرافضة ىم اخلوارج ألنُو ال يتهجم  ،يقوؿ بأف ىؤالء الرجبيوف رأوا الرافضة يف صورة الكبلب

 على الشيعة وىذه الفتوحات ادلكية، ىذا يف الروح اجملرد وسنأيت على قراءتو إف شاء اهلل تعاىل.
واهلل ما ىذا كل الكبلـ ادلوجود يف الكتاب ىذا فقط اجلزء األوؿ وآتُت على ، و 272نذىب إىل صفحة 
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اىل حىت تتضح الصورة، البد أف تنكشف احلقائق، إذا تعبتم اقلبوا إىل األجزاء األخرى إف شاء اهلل تع
ولذلك لَػمَّا ذكر رسوؿ اهلل الثمانية األبواب  - 272قناة ثانية أنا ما اتعب يف الدفاع عن أىل البيت، 

ا لَػمَّا ذكر رسوؿ اهلل الثمانية األبواب من اجلنة أف يدخل من أيه -من اجلنة أف يدخل من أيها شاء 
يعٍت أبو بكر يريد أف  -شاء قاؿ أبو بكر9 يا رسوؿ اهلل وما على اإلنساف أف يدخل من األبواب كلها؟ 

فأراد أبو بكر  قاؿ رسوؿ اهلل9 أرجوا أف تكوف منهم يا أبا بكر، -يدخل من كل األبواب يف آف واحد 
فهو يف ٚتيع  -أبواب اجلنة بذلك القوؿ ما ذكرنا أف يكوف اإلنساف يف زماف واحد يف أعماؿ كثَتة تعم 

االٕتاىات يعمل فيدخل من ٚتيع أبواب اجلنة، مث يذكر ىذه الرؤيا اليت تَػَحدَّث عنها يف بداية فصوص 
بأف النيب مػَُحمَّد  272الػِحَكم، ىذه قضية الَلِبَنة والَلِبَنَتُت وبأنُو، خبلصة الكبلـ الرؤيا طويلة يف صفحة 

 خامت الوالية وىو على قدـ ادلساواة معُو، يعٍت شوية ىاه أقل من النيب صلى ىو خاتػمُّ النبوة وابن عريب
 اهلل عليو وآلو وسلم.

ىنا يتحدث عن الوضوء وطبعًا ابن عريب صاحب مذىب فقهي، ابن عريب ليس تابع ألحد  308
خرى يقولوف ادلذاىب لذلك بعض العرفاء الشيعة حينما غلدوف عندُه آراء فقهية ؼلالف فيها ادلذاىب األ

ىو خالف ادلذاىب، خالف ادلذاىب ولكن ىل جاء برأي شيعي، يستدلوف على تشيعو بأنُو ؼلالف 
ادلذاىب ولكن ما الرأي الذي جاء بو، جاء برأّي آخر ألف ىو صاحب مذىب فقهي، ابن عريب كاف 

هبذه النتيجة، ىذا عالِػم وكاف فقيو فعندُه مذىبُو الفقهي اخلاص بو وادلطلع على كتب ابن عريب ؼلرج 
الكتاب الفتوحات ادلكية مليء باآلراء الفقهية، صحيح ىذه اآلراء الفقهية ؼلالف فيها ادلذاىب األخرى 
يف بعض األحياف لكن ىذا ليس دليل على تشيعو، حينما ؼلالفهم فهل جاء برأّي شيعي؟ ال، العرفاء 

دالالت؟ يستدلوف بأنُو ؼلالف ادلذاىب الشيعة يستدلوف هبذا وأستغرب كيف يقتنعوف ٔتثل ىذه االست
األربعة، أنتم تعرفوف السنة عندىم مذاىب كثَتة مذاىب قدؽلة وحىت اآلف، اآلف السنة مذاىبهم كثَتة 

 حىت تتجاوز العشر مذاىب ليس فقط زلصورة بادلذاىب األربعة. 
ا، ىو يتحدث عن وىو يعدد أحكاـ الوضوء فيذكر9 باب مسح األذنُت وٕتديد ادلاء ذلم 308صفحة 

فإنُو عضٌو  -يعٍت مسح األذنُت  -فأما حكمهما يف الباطن  -أسرار ىذا العمل يعطيو الوجو الباطٍت 
إىل آخره، فهو  -فُيمسح باستعماؿ القوؿ األحسن والبد  -ىو ىذا رأيُو  -مستقل غلب ٕتديد ادلاء لُو 

 يتحدث عن مسح األذنُت وىذا وضوء خبلؼ وضوء أىل البيت.
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غلمع بُت غسل وادلسح ؽلسح الرجلُت  -باب غسل الرجلُت يقوؿ9 ومذىبنا التخيَت واجلمُع أوىل مث 
يعٍت  -فادلسُح بظاىر الكتاب والُغسُل بالسنة وزلتمل اآلية بالعدوؿ عن الظاىر منها  -ويغسل الرجلُت 

َدؿ عن ظاىر اآلية إىل ما وإظلا يُع ،اآلية ؽلكن أف يُعدؿ عنها أنُو ليس ادلسح ىو الصحيح مع ظاىر اآلية
جاء يف الروايات بالغسل، الوضوء واألحكاـ كلها سلالفة ألىل البيت يف كتاب الفتوحات ادلكية، ىذا 

، ىذه %200مػخالف ألىل البيت  %50الكتاب إذا أريد أف أعطيو أقل نسبة، أقل نسبة ففيو 
ئة يف ىذا الكتاب على اقطعًا يعٍت ستُت بادلئة واألربعوف الباقية أيضًا فيها وفيها، أما االستوف يف الػم

مستوى الفقو، على مستوى تفسَت القرآف، على مستوى احلديث، على مستوى العقائد، على مستوى 
ادلناقب، على ٚتيع ىذه ادلستويات سلالف ألىل البيت، ال أنفي وجود حقائق يف ىذا الكتاب ولكن  

فهل نأخذ منو؟! كتاب التوراة فيو حقائق، حىت كتب كارؿ كتاب اإلصليل اآلف ادلوجود فيو حقائق أيضاً 
ماركس فيها حقائق فهل يعٍت أننا نعتقد بكتب كارؿ ماركس؟! كتب سارتر فيها حقائق فهل نتبٌت 
الفكر السارتري الوجودي؟! كل شيء يف ىذه ادلدارس الفكرية موجودة احلقائق يف كل مكاف، يف كتب 

حقائق، يف صحيح البخاري حقائق، يف صحيح مسلم حقائق ىل النواصب أعداء أىل البيت ىناؾ 
نعتقد بصحة البخاري ومسلم؟! ما ىذا الكبلـ، أيُّ موازين توزف فيها األمور!! ىذه ظلاذج من اجلزء 
األوؿ وكما قلُت قبل قليل إذا تعبتم ىناؾ قنوات فيها أشياء مرػلة انتقلوا إىل القنوات ادلرػلة وارجعوا إيل 

 أين مستمٌر مع ابن عريب.بعد ذلك ف
 ىذا الجزء الثاني.

وأقوؿ للمشاىدين الذين يتابعوف الربنامج أنا مع ىذا الكتاب، احللقة  36اجلزء الثاين نذىب إىل صفحة 
من  36القادمة اليت بعدىا اليت بعدىا البد أف أكمل قضييت، رحم اهللُ امرًئ عمل عمبًل فأتقنُو، صفحة 

ىذا  -معّرى  -يعٍت وىو يف الصبلة يشهُد الغَت  -فمن كاف يف صبلتو يشهُد الغَت  -اجلزء الثاين 
عن شهود احلقِّ فيو أو شهودِه يف احلق أو شهود صدورِه عن احلق وىو قوؿ أيب بكر الصديق  -ُمعّرى 

يعٍت  -دة ما رأيُت شيئًا إال رأيُت اهلل قبلو فما ىو ٔتصل من ليست حالتُو ما ذكرناه من أنواع ادلشاى
فهذه كلها كاف يشاىدىا أبو بكر الصديق  يف احلق أو شهود صدوره عن احلق شهود احلقِّ فيو أو شهودهُ 

ما رأيُت شيئًا إال رأيُت اهلل قبلو فما ىو ٔتصل من ليست حالتُو ما ذكرناه من أنواع  -يف صبلتو 
 ادلشاىدة.
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ًا ادلوضوع يف إمامة الفاسق، يف جواز إمامة طبع -فلما رأينا أولياء اهلل  -كبلـ ٚتيل  72يف صفحة 
الفاسق وأنُو ال بأس وىذا رأيٌّ شيعيٌّ أصيل، الذين يقولوف بأف ابن عريب عنده آراء توافق الشيعة يف 

فلما  -الفقو ىذا رأي فقهي شيعي أصيل جواز إمامة الفاسق، الحظوا كيف يفسر جواز إمامة الفاسق 
فلما  -اخلطاب صلى خلف احلجاج بن  عمربن  من ىم أولياء اهلل؟ عبد اهلل -رأينا أولياء اهلل يأ٘توف بو 

 -رأينا أولياء اهلل يأ٘توف بو وينفعهُم ذلك عند اهلل ويكوف ىذا اإلقتداء سببُا يف صلاهتم صحت إمامتُو 
عمر خلف احلجاج وكاف من الُفسَّاؽ ببل خبلؼ ادلتأولُت بن  وقد صلى عبد اهلل -إمامة الفاسق 

ببل خبلؼ ادلتأولُت ٓتبلؼ فكُل من آمن باهلل وقاؿ بتوحيد هلل يف ألوىتو فاهلل أجل أف يسمي  -ٓتبلؼ 
ىذا فاسقًا حقيقًة مطلقًا وإف مُسي لغًة خلروجو عن أمر معُت وإف قل وادلعاصي ال تؤثر يف اإلمامة ماداـ 

يقوؿ احلجاج لػمَّا كاف يصلي اهلل أجل من أف يسميو فاسق ألنُو يف  -، ماداـ ال يسمى كافراً ليس كافراً 
ىذه احلاؿ مؤمن بتوحيد اهلل، ىذه إذا كانت يف رلالسنا يف احلسينيات ادلفروض اآلف ادلشاىدين غلروف 

يف حسينياتنا غلروف  صلوات ألف ىذه منقبة كرامة معجزة ىذه، عادًة حينما تذكر كرامة رواد احلسينيات
عمر بن  صلوات، ادلفروض اآلف ادلشاىدين يَػجروف صلوات بعد ىذه ادلنقبة والكرامة العظيمة لعبد اهلل

يوسف الثقفي ولكل فاسق ألف اهلل أجل من أف يسمي ىذا الفاسق فاسق، فلماذا سػّمى بن  وللحجاج
، ماذا كاف يعمل ىذا؟ الظاىر كاف يلعب عفاف إف جاءكم فاسق بنبأ، دلاذا سػمَّاه فاسقبن  أخ عثماف
 أتاري ىذا.

صلوا بصبلة  -فإف النيب أمر اإلماـ أف يصلي بصبلة ادلريض وأضعف اجلماعة  - 224صفحة 
فإف النيب أمر اإلماـ أف يصلي بصبلة ادلريض وأضعف اجلماعة  -أضعفكم يشَت إىل ىذا احلديث 

رسوؿ اهلل ذكرُه الطحاوي أف أبا بكر كاف ىو اإلماـ يف والتأويل الذي ػلتملُو اقتداء أيب بكر بصبلة 
قاؿ الراوي9 فكاف الناس  -يعٍت رسوؿ اهلل يصلي خلف أيب بكر  -صبلتو بالناس وفيهم رسوؿ اهلل 

ىو الوارد أف النيب  -يقتدوف بأيب بكر الصديق رضي اهلل عنو وكاف أبو بكر يقتدي بصبلة رسوؿ اهلل 
فكاف الناس يقتدوف بأيب بكر  -يصلي وىذا ىو ادلوجود، على أي حاؿ طردُه من الصبلة وىو وقف 

والنيب واقف ورا أبو بكر وأبو بكر يقتدء من الوراء بالنيب صلى اهلل عليو وآلو ترتيب منظم  -الصديق 
قاؿ الراوي9 فكاف  -لصبلة اجلماعة، ال أدري ىذا الربط بطريقة التوايل بطريقة التوازي كيف تتم العملية 

لناس يقتدوف بأيب بكر الصديق رضي اهلل عنو وكاف أبو بكر يقتدي بصبلة رسوؿ اهلل فقاؿ9 معٌت ا
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ىكذا تُفهم األحاديث واألحاديث يف أصلها ىي  -االقتداء ىنا أنُو كاف ؼُلفف ألجل مرض رسوؿ اهلل 
 أحٌد ىذه كذب ليست صحيحة وىذا ىو الكشف وىذه ىي احلقائق، وىذا ىو ابن عريب الذي مل يأيت

 يف اإلسبلـ بسطر مثلو كما يقوؿ سيدنا الطباطبائي رضواف اهلل تعاىل عليو.
فإف كاف شلن يناجي ربو يف كل شيء  -فإف كاف شلن يناجي ربو يف كل شيء يف حاؿ صبلتو  - 228

طبعًا كل ىذه ادلواطن ما ذكر فيها علّياً، يعٍت ليس ذكر علي موجود وأنا أغمضُت  -يف حاؿ صبلتو 
مل يذكر علّيًا يف كل ىذه ادلواطن، مل يذكر أىل البيت، أىل البيت ذكروا فقط بأف اهلل غفر ذلم  عنو

فإف كاف شلن  -ذنوهبم حىت لو يعٍت يرتكبوف الكبائر اهلل يغفر ذلم وضلن ال ػلق لنا أف نتكلم عنهم 
التحريف يف كل ىل أف التحريف وقع يف كل ىذا؟ ما لكم كيف ٖتكموف!! تصدقوف بأف  -يناجي ربو 

ىذا وأنا ما ذكرت كل ما يف الكتاب، ىل يعٍت أف التحريف ُحرؼ الكتاب من أولو إىل آخره؟ إذا 
الكتاب ُحرؼ من أولو إىل آخره ليش تركضوف واره بعربانو مكسره فتقولوف أف احلقائق موجودة يف ىذا 

على ىذه القضية لبياهنا يف آخر  الكتاب، وإذا الكتاب ما زلرؼ من أولو إىل آخره وىو ما زلرؼ وسنأيت
 فإف كاف شلن يناجي ربو يف كل شيء يف حاؿ صبلتو كعمر -الكبلـ فما معٌت ىذا، ىل ىذا كشف؟ 

أو يرى أف كل شيء صادر عن احلق يف حاؿ  -يف حاؿ صبلتو يناجيو يف كل شيء  -اخلطاب بن 
الظاىر اللي يصلوف بس أبو بكر وعمر  -مناجاتِو بينُو وبُت ربو كأيب بكر فصبلتُو يف باطنِو صحيحة 

 البقية صبلهتم ناقصة ُخداج.
وما أحدثُو معاوية   -وىو يتحدث عن بدعة عثماف يف قضية اخلطبة والصبلة كبلـ طويل  257صفحة 
وقطعًا راح يكوف أبو  -وكذلك ما أحدثُو معاوية كاتب رسوؿ اهلل وصهرُه خاُؿ ادلؤمنُت  -كذلك 

 -خاؿ ادلؤمنُت، ابن خالنا بن  معاويةبن  وىند راح تكوف جدة ادلؤمنُت ويزيدسفياف ىو جد ادلؤمنُت 
يعٍت ٔتعاوية وبعثماف  -وكذلك ما أحدثُو معاوية كاتب رسوؿ اهلل وصهرُه خاُؿ ادلؤمنُت فالظُن هبم ٚتيل 

و جاءوا حىت ل -فالظُن هبم ٚتيل رضي اهلل عن ٚتيعهم وال سبيل إىل ٕترػلهم  -لَػمَّا أحدثوا البدع 
فلهم  -الصحابة  -وإف تكلم بعضهم يف بعض  -بالبدع ىو ٖتدث عن بدعة عثماف وبدع معاوية 

وإف تكلم بعضهم يف بعض فلهم ذلك وليس لنا اخلوض فيما َشَجَر بينهم فإهنم أىُل  -مدللُت  -ذلك 
بس أنا ما أدري معاوية منُت ماخذ إجازة اجتهاده وين جاف ػلضر بعد خارج ما أدري،  -علم واجتهاد 

فإهنم أىُل علم واجتهاد وحديثوا عهد بنبوة  -تتبعت يف الكتب مل أجد ىذا مذكورًا يف كتب التأريخ 
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 وىم مأجوروف يف كل ما صدر منهم عن اجتهاد سواء أخطئوا أـ أصابوا.
يف  -األحابشة يعٍت األحباش من احلبشة  -ا اليـو لعبت األحابشة ويف ىذ -ويف نفس الصفحة 

مسجد رسوؿ اهلل وىو واقف ينظر إليهم وعائشة رضي اهلل عنها خلفو ويف ىذا اليـو دخل بيت رسوؿ 
اهلل مغنيتاف فغنتا يف بيت رسوؿ اهلل ورسوؿ اهلل يسمع ولَػمَّا أراد أبو بكر الصديق رضي اهلل عنو حيث 

ىذه مطاعن النيب موجودة يف   -َت عليهما قاؿ لُو رسوؿ اهلل دعهما يا أبا بكر فإنُو يوـُ عيد دخل أف يغ
كتبهم ىل ىذا ىو الكشف؟! يا ٚتاعة أخربونا ىي ىذه احلقائق؟ ىل ىو ىذا الكتاب الذي وضعوُ 

قولوف ابن عريب على سطح الكعبة؟ أنا يف يـو أمس قلت بأنُو ال ندري ىل وضع أحجار وطابوؽ؟ ال ي
ما وضع أحجار وال طابوؽ أنا قلت ىذه الكلمة متعمدًا ألهنم يقولوف وضع األوراؽ ىكذا فبل طَتهتا 
الريح وال مسحت مياه األمطار منها شيئًا وال غَتهتا الشمس ىي ىذه األوراؽ اليت ال طَتىا الريح وال 

 مسحها ادلطر وال غَتهتا الشمس.
إف الغسل  -الذين غلب ُغسلهم، من ىم ىؤالء األموات  9 فصٌل يف األموات262نذىب إىل صفحة 

عبادة يعوُد ما فيها من الثواب على ادلغسوؿ، قاؿ9 ال يُغسُل ادلشرؾ ومن رأى أف غسل ادليت تنظيف 
معاوية خاؿ ادلؤمنُت رضواف اهلل تعاىل  -قاؿ يُغسل ادلشرؾ وأمر النيبُّ بغسل عمِو أيب طالب وىو مشرؾ 

ذي لواله لػَما كاف لئلسبلـ أساس يؤسس، الذي لواله جلرى ما جرى على رسوؿ اهلل عليو، أبو طالب ال
أبو طالب مشرؾ، ىذه العقائد الشيعية ادلوجودة، أليس كل ىذا الفكر ىو الفكر ادلنحرؼ عن أىل 

 البيت، أليس ىو ىذا الفكر األموي.
 ادلرتبة يُرى منُو الكامل ويستمر يف كبلمو وكبلـ طويل يتحدث9 الكامل يف 2619نذىب إىل صفحة 

 - تَعض{ عَهَى تَعضَهُى فَضَّهنَا انسُّسُمُ }ذِهكَأيضًا فيما مع ما ىم فيو من التفاضل فيها قاؿ تعاىل 
9 أصُل ىذا الباب يف قبوؿ الكامل ما يشَت بو األنقص يف - ويستمر يف كبلمو كبلـ طويل إىل أف يقوؿ
ىذا احلديث ادلعروؼ النيب لَػمَّا سألوه عن قضية  -َت النخل ادلسألة اليت ىو أعلُم هبا من حديث تأب

كاف غلهل بقضية   -النخل وبعد ذلك النخل ما أٙتر فقاؿ، ماذا قاؿ؟ قاؿ9 أنتم أعلم ٔتصاحل دنياكم 
حديث تأبَت النخل قولُو صلى اهلل عليو وسلم ألصحابو أنتم أعلم ٔتصاحل دنياكم ورجع  -تأبَت النخل 

أف النيب مل يكن عادلاً هبذه التفاصيل اليت  -إىل قولو وكذلك رجوعو إىل قوذلم يـو بدر يف نزولو على ادلاء 
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عليو وآلو، بينما مر يتحدثوف عنها يف كتبهم يف كتب ادلخالفُت وىو نسبُة النقص إىل النيب صلى اهلل 
عندنا أف عمر يف حرب اليمامة لَػمَّا اٗتذ أبو بكر القرار ْترب اليمامة ماذا قاؿ عمر؟ قاؿ علمُت أنُو 
احلق ألف أبا بكر ال يُفكر دائماً إال بباطنو، النيب يبدو ال يفكر بباطنو صلى اهلل عليو وآلو وسلم، كأىل 

وف الكبائر ولكن اهلل بعد ذلك يغفر ذلم، أما عمر فإنُو ما سلك بيتو الذين مر احلديث عنهم بأهنم يرتكب
 يف فّج إال سلك الشيطاف يف فّج غَته.

رجل  -يف قضية أحكاـ الصدقات يقوؿ9 وامتنع أيضًا بعد موت رسوؿ اهلل  1019نذىب إىل صفحة 
وامتنع  -الكبلـ  كاف غلب عليو أف يدفع صدقة، النيب ما أخذ منُو، قصة فيها تفصيل ال رلاؿ لذكر كل

فلمَّا  ،أيضًا بعد موت رسوؿ اهلل عن أخذىا منُو أبو بكر وعمر لَػمَّا جاء هبا إليهما يف زماف خبلفتهما
9 وىذا - إىل أف يقوؿ -عفاف اخلبلفة جاءُه هبا فأخذىا منُو متأواًل أهنا حقُّ األصناؼ بن  ويل عثماف

وينبغي أف  -خالف رسوؿ اهلل وينبغي أف ال يُنتَػَقد اجملتهد  الفعُل من عثماف من ٚتلة ما انُتقد عليو ألنوُ 
ال يُنتقد على اجملتهد ُحكُم ما أداه إليو اجتهادُه فإف الشرع قد قرر حكم اجملتهد وإف كاف سلالفًا للنيب 

أليس ىو ىذا كبلـ بٍت أمية، أليس ىو ىذا كبلـ النواصب، أليس ىي ىذه  -صلى اهلل عليو وآلو وسلم 
 م وفكرىم؟ مناىجه

 -يف قضية قتل مانع الزكاة واحلكم بكفره ىذه البدعة اليت جاء هبا أبو بكر  124نذىب إىل صفحة 
مانع الزكاة، ىم ما منعوا الزكاة عن  -ذىب أبو بكر الصديق رضي اهلل عنو إىل أف حكمو حكم ادلرتد 
القضية، قالوا ال نعطيها إال لعلّي ألننا أيب بكر، ىم منعوا الزكاة قالوا بأف اخلليفة علّي قاتلهم ألجل ىذه 

ذىب أبو بكر الصديق رضي اهلل عنو إىل أف حكمو حكم ادلرتد فقاتلهم وسبا  -بايعنا علّيًا يف الغدير 
وأطلق  -ما ندري من ىو صاحب الكشف  -اخلطاب رضي اهلل عنو بن  ذريتهم وخالفُو يف ذلك عمر

ر وذىبت طائفة إىل تكفَت من منع فريضة من الفرائض وإف مل من اسًُتِؽَّ منهم وبقوؿ عمر قاؿ اجلمهو 
دلاذا مل يتبع عمر أبا بكر يف ىذه القضية؟ أال يقوؿ بأف أبا بكر على احلق دائماً ويفكر  -غلحد وجوهبا 

بباطنو؟ دلاذا أختلف عمر مع أيب بكر يف قضية خالد، طلب عمر من أيب بكر أف يُقاـ احلد على خالد 
اخلطاب ومن بن  نويرة وال حبّاً بإقامة احلق ولكن ألف خالد كاف دائماً ينتقص من عمربن  لكال حبّاً ٔتا

 َنَسَبِو ومن أمو وجدتو.
احلديث عن أيب ىريرة ار من الكبلـ، قضية دخوؿ األبواب، وأعتقد أختم احللقة هبذا ادلقد 127صفحة 
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أما حديُث أيب بكر رضي اهلل عنو فذكرُه البخاري يف صحيحِو من حديث أيب ىريرة قاؿ9 مسعُت  -
رسوؿ اهلل يقوؿ من أنفق زوجُت من شيء من األشياء يف سبيل اهلل ُدعي من أي أبواب اجلنة يا عبد اهلل 

ي من باب ىذا خٌَت فمن كاف من أىل الصبلة ُدعي من باب الصبلة ومن كاف من أىل اجلهاد ُدع
اجلهاد ومن كاف من أىل الصدقة ُدعي من باب الصدقة ومن كاف من أىل الصياـ ُدعي من باب 
الصياـ باب الرياف فقاؿ أبو بكر9 ما على ىذا الذي يُدعى من تلك األبواب من ضرورة وقاؿ9 ىل 

 -م يا أبا بكر ىل يُدعى منها كلها أحٌد يا رسوؿ اهلل؟ قاؿ9 نعم وأرجوا أف تكوف منه -يُدعى منها 
ىو يعلق على ىذا الكبلـ9 فبل تنكرُه يف الثواب يف اآلف الواحد وأنت تشهدُه يف العمل من فعل وترؾ  
كغاض بصره يف حاؿ استماع موعظة يف حاؿ تبلوة يف حاؿ صياـ يف حاؿ تصدؽ يف حاؿ ورع يف 

ويف كل باب منازؿ كاإلؽلاف  -ىذا ىو أبو بكر  -حاؿ ٖتصُت فرج كلُّ ذلك بنية قربة إىل اهلل تعاىل 
إىل آخر التفصيل  -باهلل بضع وسبعوف شعبة أعبلىا ال إلو إال اهلل وأدناىا إماطُة األذى عن الطريق 

 ادلذكور فإف أبا بكر سيدخُل اجلنة من كل األبواب وأبواب اجلناف كل األبواب زلجوزة أليب بكر.
ولقد خرّج أبو داوود ما يناسب ما  - 132، صفحة 132بقيت عندنا دقائق أذىب إىل صفحة 

اخلطاب قاؿ9 أمرنا رسوؿ اهلل يوماً أف نتصدؽ فوافق ذلك مااًل عندي وقلُت بن  ذكرناه من حديث عمر
دلاذا ما سبقت علّيًا يف قضية النجوى حينما أمركم اهلل يا أبا حفصة بتقدًن مبالغ  -اليـو أسبُق أبا بكر 

أمرنا رسوؿ اهلل يوماً أف نتصدؽ فوافق ذلك  -قليلة دلبلقاة النيب فما تقدـ أحد وقّدـ صدقًة دلناجاة النيب 
أسبُق أبا بكر إف سبقتو  اليـو -ألف أبا بكر دائمًا ىو السابق  -مااًل عندي وقلُت اليـو أسبُق أبا بكر 

إف سبقتو يومًا فجئُت بنصف مايل فقاؿ رسوؿ اهلل9 ما أبقيت ألىلك؟  -لعلَّي وأنا ال أسبقُو  -يومًا 
قلُت مثلُو، قاؿ9 وأتى أبو بكر بكل ما عنده فقاؿ9 ما أبقيت ألىلك؟ قاؿ9 أبقيت ذلم اهلل ورسولو قلُت 

لذي يستطيع أف يسابق أبا بكر، وىو يعلق ابن عريب9 من ا -ال أسابقُك إىل شيء أبدا  -ىو عمر  -
وقد سكت رسوؿ اهلل عن  -ما قاؿ لُو مثل ما قاؿ لصحايب آخر  -وقد سكت رسوؿ اهلل عن أيب بكر 

وما قاؿ لُو  -أبو بكر لُو حاؿ ومقاـ خاص  -دلعرفتو ْتالو ومقامو  -دلاذا؟  -أيب بكر لَػمَّا أتاُه ٔتالو كلو 
ك شيئًا من مالك وأثٌت على عمر بذلك ْتضرة رسوؿ اهلل ومل يُنكرُه عليو وقاؿ ىبّل أمسكت ألىل

مالك جاء يقدـ كل مالو قاؿ لُو بن  كعب  -مالك يف ىذا احلديث أمسك بعض مالك بن  لكعب
مالك قد اطللع من بن  وكاف كعب -مالك ليس لُو مقاـ أيب بكر بن  أمسك بعض مالك ألف كعب
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طََر لو فلم يعاملو رسوؿ اهلل ٓتاطره وعاِملو وعاَملُو ٔتا يقتضيو حالو فقاؿ9 مالو كلو صدقة خلاطر خَ 
أما أبو بكر فما قاؿ لُو شيئًا بل أثٌت عليو والقضية أف أبا  -أمسك عليك بعض مالك فهو خٌَت لك 

بكر لو مقاـ وحاؿ خاص ما بلغُو أحد من الصحابة، ىذه ىي العقائد احلقة وىذا ىو الكشف واليقُت 
والنورانية واإللقاء السبوحي وىذه ادلعارؼ اليت تلقاىا زليي الدين ابن عريب من النيب اخلامت صلى اهلل عليو 
وآلو وسلم، فإف كنت ال تدري فتلك مصيبٌة، وإف كنت تدري، فإف كنت تدري فتلك مصيبٌة وإف كنت 

طيبٌب مصفٌر وأعمش   ال تدري فادلصيبُة أعظُم، ومن عجب الدنيا أعمش كحاٌؿ، ومن عجب الدنيا
كحاٌؿ وأعمى منجُم، ال أقوؿ كما قاؿ الشاعر وقارئنا ىندي وتركيٌّ خطيبنا ألف ال يزعل إخواننا اذلنود 

 132واألتراؾ أقوؿ وقارئنا شرقيٌّ وغريبٌّ خطيبنا تعالوا على اإلسبلـ نبكي ونلطُم، وصلنا إىل صفحة 
غد ضلُن مع ابن عريب وضلُن ورا ورا إىل أف ينتهي آخر من اجلزء الثاين من كتاب الفتوحات ادلكية، يـو 

رللد من رللدات الفتوحات ادلكية وأُذَكِّر بأف ىذا غيضٌّ من فيض من كتاب الفتوحات ادلكية، كتبوُ 
 األخرى أيضاً مشحونة بنفس ىذه ادلعاين وبنفس ىذه ادلعلومات وبعبارة أخرى بنفس ىذه الًُتىات. 

َحمَّد دعائي لكم بالتوفيق أسألكم الدعاء، سيدي يا صاحب الزماف عرفٍت أحباب القائم من آؿ مػُ 
نفسك يا ابن رسوؿ اهلل، عرفٍت نفسك وأَنِر طريقي بنور معرفتك يا ابن رسوؿ اهلل أنت الباُب الذي 
نقُف عنده وأنت العروة اليت نتمسُك هبا، دخيلُك يا ابن رسوؿ اهلل، دخيلك يا ابن فاطمة ِبَك صلٍت 

 اء ٚتيعاً، يف أماف اهلل.ال تقطعٍت يا ابن مػَُحمَّد أسألكم الدععنك 

 

 

  االحــد      
 1432رمضان  27
28  /8  /2011 
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 وفي الختام :
وىـذا المطبـوع ال  ،ال بُّد من التنبيو الى أنّنا حاولنا نقل نصوص البرنـام  كمـا ىـي

فمن أراد الدقّة الكاملة عليو مراجعة تسجيل البرنام   ،يخلو من أخطاء وىفوات
 بصورة الفيديو أو األوديو على موقع زىرائيون.

 
 
 

 مع التحيات
 الـُمتابَعة
 زىرائيون
 ىـ 1433

 

 


