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 احلادية عشراحللقة 

 اجلزء الثالث /املعرفة 

 

وفقنػي اهلل تعاىل  ،أسعد اهلل أوقاتكم تَػَقبَّل اهلل طاعاتكم ،أشياع القائم من آؿ ُمػَحمَّد سالـٌ عليكم
وإياكم لػمعرفة إماـ زماننا ولػخدمة إماـ زماننا وللكوِف يف ليلنا ونػهارنا يف كل آف من آناتنا يف مقاـ 

 العبودية والػخضوع والتسليم لػجنابِو األقدس صلوات اهلل وسالمو عليو.
من الػَمَلفّْ الػَمهَدوّي زُبَدُة الػملفات، الزلنا يف العنواف الػخامس من عناوين الػحلقة الػحادية بعد العاشرة 

صحائف ىذا الػَمَلّف الػمعرفة، وكاف آخر الكالـ أف وصلنا إىل كتاب الفتوحات الػمكية ويف الػجزء 
 الثاين من الفتوحات الػمكية بقيت عندنا بقية أُتِػمها واستمر..

 ن الفتوحات الػمكية، واألجزاء تًتا إف شاء اهلل تعاىل.. وىذا ىو الػجزء الثاين م
، ماذا يقوؿ الشيخ األكرب خاتػم الواليِة إماـ العرفاِف مػحيي الدين ابن عريب؟ بعد كالـ 382صفحة;  

 ;قالُو وبعد َتقُدَمة وال يوجد الػمجاؿ لقراءة كل شيء نذىب إىل مواطن الػحاجة وإىل موطن الشاىد
 ،موقف أيب بكر الصديق ما رأيَت شيئًا إالَّ رأيَت اهلل قبلو فتكوف مػمن رآه قبل الزواؿفإف كنَت يف 

الكالـ بػحاجة إىل شرح بػحسِب  -فاضتكم للػماضي وأنت بالػحاؿ يف أوؿ الشهر وذلك اليـو ىو أولو 
وإف   -ن عريب ذوقِو ىو ولكن الوقت ال يكفي للشرح، الػمهم أف تفهموا األجواء العامة ِلما يقولُو اب

وإف كنَت  -فإف كنَت يف موقف أيب بكر ما رأيَت شيئًا إالَّ رأيَت اهلل قبلو  -كنَت عثماين الػمشهد 
ألف عثماف ىكذا كاف  -عثماين الػمشهد أو صاحب دليل فكر فتقوؿ ما رأيُت شيئاً إالَّ رأيت اهلل بعده 

فحكمُو يف الػمستقبل  -وقتِو يف االستواء وىو الذي رآُه بعد الزواؿ فحكمُو يف الػمستقبل و  -يقوؿ 
ووقتُو يف االستواء وقُت وجو الدليل لو نسبٌة إىل الدليل ونسبٌة إىل الػمدلوؿ ٍب يظهر الزواؿ وىو رجوع 

مطالب تػحتاج إىل  -الظل من خط االستواء إىل الػميل العينػي فإنو راجٌع إىل العشي وىو طلب الليل 
 نا عن منازؿ ومواقف وأحواؿ أيب بكر وعثماف.شرح وليست مهمة، الكالـ ى
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ـَ عليّّ من اليمن  ;473نذىب إىل صفحة  ـَ  -حينما يصل الكالـ إىل علّي يكوف ىكذا  -وَقِد وَقِد
ـَ عليّّ من اليمن بُِبَدِف  -الُبَدف يعنػي النياؽ التػي تكوف ىديًا للحج  -عليّّ من اليمن بُِبَدِف النبػي  وَقِد

قضية الػمتعة يف الػحج، التمتع يف الػحج يعنػي  -النبػي صلى اهلل عليو وسلم فوجد فاطمة ِمػَمن حلَّ 
فوجد فاطمة ِمػَمن حلَّ  -عمرة التمتع، والقضية معروفة الذي يػحل إحرامو يف عمرة التمتع وحج التمتع 

أنَُّو ِلماذا تفعل ىذا  -واكتحلت فأنكر ذلك عليها  -نػي ملوناً مصبوغاً صبيغاً يع -ولبست ثياباً صبيغاً 
وىي يف موسم الػحج وباعتبار أنو بقضية اإلحراـ تروكات معينة وىذه تفاصيل ترجع إىل الػحكم الشرعي 

يف  َلمَّا كانت خالفتوُ  -فأنكر ذلك عليها فقالت إين أُِمرُت بػهذا، قاؿ; فكاف عليّّ يقوؿ بالعراؽ  -
ُمػَحرّْشًا يعنػي  -فذىبُت إىل رسوؿ اهلل مػحرشًا على فاطمة للذي صنعت مستفتيًا رسوؿ اهلل  -العراؽ 

أنَّو يريد أف يثَت غضب النبػي على فاطمة يعنػي ىو ىذا التصور الػجميل الػمناسب عن أصحاب آية 
فذىبُت إىل رسوؿ اهلل مػحرشاً على فاطمة  -أمَّا البقية من الصحابة فتلك جاللتهم ال توصف  ،التطهَت

للذي صنعت مستفتيًا رسوؿ اهلل فيما ذكرت عنو فأخربتُو أينَّ أنكرُت ذلك عليها فقاؿ; صَدَقت 
 إىل آخر الكالـ. -َصَدَقت، ماذا قلُت حُت فرضُت الػحج 

نا اضتقائق كما الحظوا الكشف واألمانة اضتقيقية يف نقل اضتقائق، ابن عريب ينقل ل ;474يف صفحة 
 -إف اعتصمتم بو  -ماذا ترؾ فينا؟  -وقد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده  -يقوؿ  -عن النيب ; ىي

لوحدِه إذا كاف كتب  -كتاب اهلل   -ما ىو؟  -وقد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إف اعتصمتم بو 
وىذا ىو  ،ابن عريب َعَلَس العًتة بالكاملاضتديث عند اظتخالفُت َحرَّفوا العًتة إىل الُسنَّة كتاب اهلل وسنيت 
يرسم لنا ىذه الصورة اعتزيلة عن  473اظتنهج الُعَمري حسبنا كتاُب اهلل، قبل قليل يف نفس الصفحة 

عالقة سيد األوصياء بالزىراء وكيف يذىب إىل النيب كما يقوؿ; ذىبُت ُمػَحرّْشًا وكأفَّ عليًَّا ال يعرؼ 
السوء بالزىراء وىذه ىي عالقة أصحاب آية التطهَت عالقة أصحاب البيت األحكاـ وكأف عليًَّا يظن 

النبوي والنيب ماذا؟ قطعًا إذا كاف أصحاب البيت النبوي ىذا شأهنم سوؼ لن يًتؾ لنا عًتًة مع الكتاب 
 وأعتقد أف القضية مل تُػرَكَّب ىكذا بنحو اعتباطي، ىنا انتقاص -وقد تركت فيكم  -سيًتؾ كتاباً لوحدِه 

وقد تركت فيكم  -من أىل البيت وىنا ذكٌر للكتاِب من دوف العًتة ال أعتقد أف القضية جاءت جزافًا 
يعٍت  -ما لن تضلوا بعده إف اعتصمتم بو كتاب اهلل وأنتم تسألوَف، وأنتم تسألوف عٍت فما أنتم قائلوف 

شهد أنَّك قد بلغت وأديَت قالوا; ن -بعد أف تركت فيكم كتاب اهلل َسُتسألوف عٍت فما أنتم قائلوف 
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ونصحت، فقاؿ بأصبعِو السبابة يرفعها إىل السماء ٍُبَّ ينكبها إىل الناس اللهم اشهد اللهم اشهد ثالث 
ـَ فصلى الظهر ٍب أقاـ فصلى العصر ومل يصلي بينهما شيئاً ٍب ركب رسوؿ اهلل صلى اهلل  مرات ٍب أذفَّ فأقا

رسوؿ اهلل يبًتىا لنا ابن عريب فماذا يقوؿ عرفائنا أعلى اهلل  فهذه وصيةُ  -عليو وسلم حىت أتى اظتوقف 
 مقاماهتم أحياًء وأمواتاً؟ القضية واضحة ال حتتاج إىل تعليق.

مرَّ  -ولقد وفق اهلل الػحجاج رزتُو اهلل  ;ماذا يقوؿ الشيخ األكرب ابن عريب؟ ;492نذىب إىل صفحة 
عند اهلل حينما يصلي ليس بفاسق، اآلف القضية علينا بأنو كاف يقوؿ بأف الػحجاج فاسق، ولكن 

اتػخذت بُعدًا آخر، كاف الػحجاج فاسق وكاف يستدؿ بقضية صالة األولياء خلف الفاسق على جواز 
بن  الصالة خلف الفاسق، إمامة الفاسق واألولياء أولياء اهلل من ىم الذين صلوا خلف الفاسق؟ عبد اهلل

 -صالة اهلل أجل من أف يقوؿ عنو فاسق ألنو كاف موحد أثناء الصالة عمر، وقاؿ بأنو الػحجاج أثناء ال
ىم عبثوا بالبيت  -ولقد وفق اهلل الػحجاج رزتُو اهلل لرد البيت على ما كاف عليو يف زماف رسوؿ اهلل 

عفاف عبث بالبيت الػحراـ ىذا مذكور يف  بن  الػخطاب عبث بالبيت الػحراـ، عثمافبن  الػحراـ، عمر
معاوية ضرب البيت بالػمنجنيق وَلمَّا أُعيد بناءه عبثوا بو، ٍب بعد بن  كتب التأريخ، ٍب يزيد  كتبهم يف

الزبَت عبَث بالبيت، ٍب بعد ذلك الػحجاج عبث بالبيت، وىكذا عبثوا بالبيت ىكذا بن  ذلك عبد اهلل
البيت ويعيد بناءه بشكل يعبثوف، ولذلك يف الروايات أفَّ اإلماـ الػحجة عليو السالـ لو ظهر يغَت يػهدـ 

ولقد وفق اهلل الػحجاج رزتُو اهلل لرد البيت على ما كاف عليو يف زماف رسوؿ اهلل صلى اهلل  -صحيح 
الزبَت َغيػََّرُه وأدخلُو يف بن  فإفَّ عبد اهلل -الذين ىم أيضًا عبثوا بالبيت  -عليو وسلم والػخلفاء الراشدين 

فأىب اهلل إال ما ىو األمر عليو وَجِهلوا حكمة اهلل  -دخل التغيَت يف البيت َغيػََّرُه وأدخلُو يعنػي أ -البيت 
فالػحجاج رحػمُو اهلل ُموفق، اهلل وفقُو إلعادة البيت على ما ىو عليو، ىذه كلها دالئل تكشف  -فيو 

على عن تشيع ابن عريب وعن تػمسكِو بػمنهج أىل البيت من علسِو لقضية العًتة قبل قليل إىل ترحػمِو 
 الػحجاج وإىل اعتقادِه بأف الػحجاج قد وفقُو اهلل.

وا فإف أعمر الذي يػحتجوف بِو يف الصالة خلف الفاسق وأخطبن  وكذا فعل عبد اهلل; 494إىل صفحة 
وىذه مسألة أغفلها  ،الػحجاج ليس بفاسق يف حاؿ أدائِو ما أوجَب اهلل عليو من طاعتِو يف الصالة

يب عنده مذىب فقهي خاص بِو وىذه من القرائن وقرائن كثَتة موجودة يف قلت بأف ابن عر  -الفقهاء 
وإنػما  ،الكتاب، لذلك حينما يػخالف الػمذاىب السنية األخرى ال يعنػي أف ذلك ىو دليل على تشيعوِ 
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ىو يػخالف الػمذاىب إىل آراء أخرى وتلك اآلراء يػختلف فيها عن مذىب أىل البيت عن دين أىل 
عادة اقتضت العلماء ىكذا عودونا أف نقوؿ مذىب أىل البيت وإالَّ أىُل البيت ما قالوا لكن ال ،البيت

وا يف ذلك فعلَّمونا أشياًء خاطئة نرددىا على األلسنة يقولوف مذىب أذلك، ىو ديٌن واحد، العلماء أخط
ؿ، جعفر الصادؽ ومذىب أيب حنيفة من ىو أبو حنيفة؟ ىناؾ دين جعفر الصادؽ والبقية على ضال

ىناؾ فرقٌة واحدة ناجية ىي فرقة الكتاب والعًتة ىذه ىي الػحقيقة التػي نؤمن بػها ربػما اآلخروف يؤمنوف 
بعكس ذلك ال شأف لنا بػهم ىم أحرار فيما يعتقدوف ونػحُن أحرار فيما نعتقد والػحساُب عند اهلل 

قهاء وسنبطوف فيها وما حصلوا على وىذه مسألة أغفلها الف -سبحانو وتعاىل وعند اهلل تػجتمُع الػخصـو 
يعنػي حتػى قتل الػحسُت  -بينا أنَُّو ما تػخلَّص قط من مؤمن معصية ال تشؤّا طاعة أصاًل  ،طائل وقد

أنَُّو ما تػخلَّص  -ىذا قانوف  -وقد بينَّا  -عليو السالـ البُد أنَُّو يكوف فيها طاعة من جهة من الػجهات 
من أين جاء بػهذا  -ا طاعة أصاًل والطاعة قد تػخلص فال تشؤّا معصية قط من مؤمن معصية ال تشؤّ

وقد بينا أنَُّو ما تػخلص قط من مؤمن  -الفكر؟ ىو ىذا الكشف! أنَُّو ما من معصية إالَّ وفيها طاعة 
ما من معصية إالَّ واإليػماف  ،معصية ال تشؤّا طاعة أصاًل والطاعة قد تػخلص فال تشؤّا معصية

يعنػي الػمؤمن َلمَّا يرتكب الػمعصية ىو مؤمن بأف  -ا من الػمؤمن أنػها معصية يػحـر عليو فعلها يصحبه
ىذه الػمعصية يػحـر عليو فعلها فعلى ىذا تكوف ىذه الػمعصية قد ُخِلطت بػماذا؟ باإليػماف، ىذا ىو 

بأفَّ قتلُو حراـ فإذًا قتلهم  العرفاف الػحقيقي، الذين قتلوا الػحسُت ويعرفوف أنَُّو ىو الػحسُت ويعلموف
 للحسُت قد خالطتُو الطاعة، خالطُو اإليػماف، ماذا أعلق عن ىذا؟! ماذا أقوؿ؟

اضتقيقة بعض اآلراء حتتاج إىل تقسيم عراقي لكن القناة والتلفزيوف وعلى األقمار الصناعية فال نستطيع 
أف نتكلم بأكثر من اضتدود اليت يسمح ّٔا جو الربنامج وإالَّ ىناؾ تقسيمات عراقية زنتاج إف تكوف 

ال تشؤّا طاعة أصالً  وقد بينا أنَُّو ما ختلص قط من مؤمن معصية -تعليق على مثل ىذه الكلمات 
والطاعة قد ختلص فال تشؤّا معصية فما من معصية إال واإلشناف يصحبها من اظتؤمن أهنا معصية زنـر 

بن  يعٍت اضتجاج، مشر -عليو فعلها واإلشناف بكوهنا معصية طاعٌة هلل فاضتجاُج أو غَتُه يف حاؿ فسقِو 
وشن؟ نفس الشيء، اضتجاج قضى عمرُه زنفر يف ذي اصتبن  ذي اصتوشن، اضتجاج ما ىو فرقُو عن مشر

 -القبور حبثًا عن قرب سيد األوصياء، يعٍت لو كاف سيد األوصياء موجود لكاف ىو اظتبادر إىل قتلِو 
فاضتجاُج أو غَتُه يف حاؿ فسقِو مؤمن مطيع بإشنانِو فضعفت معصيتُو أف تقاـو طاعتو ويف حاؿ صالتِو 
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ويستمر بعد ذلك ّٔذه اطتزعبالت، ىذا  -ِو فليس بفاسق بل ىو مطيع أو طاعتِو يف فعل ما من أفعال
ليس حتريفًا ىذا موجود يف أصل الكتاب، العرفاء يف اظتدرسة العرفانية الشيعية يقولوف ىناؾ مواطن 
للتحريف لكن ليس ىذه اظتواطن اليت يقولوف عنها بأهنا ُحرّْفت، ىناؾ عدة مواطن معروفة يقولوف عنها 

رّْفت ولكن ليس ىذه األمور، ىذه األمور موجودة، ىذا من الكشف أليس ىذا الكتاب جاء من بأهنا حُ 
الكشف والوحي واإللقاء السبوحي!! ىذه من األوراؽ اليت وضعت على الكعبة وما غَتىا ال اظتطر وال 

 آخر، ويستمر يف ىذه اطتزعبالت.الشمس وال الريح وال أي شيء 
ثُق بِو يف دينِو عن رجل فقيو إماـ متكلم مسرٌؼ على نفسِو قاؿ يل; ولقد أخربين من أ ;494صفحة 

فقيل لو،  -خلص اطتمر  -دخلُت عليو يف غتلس يُدار فيِو اطتمر وىو يشرب مع اصتماعة ففرغ النبيذ 
ىو جالس على اظتائدة ويشرب معهم ىذا  -فقيل لو; نَػفّْذ إىل فالف أو أنفذ إىل فالف رنيء إلينا بنبيذ 

فقيل لو أنفذ إىل فالف رنيء إلينا بنبيذ، فقاؿ; ال أفعل فإين  -و اإلماـ اظتتكلم اظتسرؼ على نفسو الفقي
ماذا كنت تفعل؟! كنت تقرأ القرآف ماذا كنت تفعل؟ ىو جالس على  -ما أصررُت على معصية قط 

على معصية قط  فقاؿ; ال أفعل فإين ما أصررتُ  -اظتائدة، ىو يستدؿ بأفَّ اظتعاصي ؼتلوطة بالطاعات 
فإذا  -وال أنتظر النبيذ  -وإف يل بُت، وال أنتظرُه  -من كأس إىل كأس  -وإف يل بُت الكأسُت توبة 

 -أيُّ عرفاف ىذا!! أيُّ فلسفة ىذه!!  -حصل يف يدي أنظر ىل يوفقٍت ريب فأتركُو أو سنذلٍت فأشربُو 
ىذا العالػِم العظيم  -سرة من كونِو مل يلقٍت فهكذا ىم العلماء رزتو اهلل مات ىذا العالِػم ويف قلبِو ح

واجتمعُت بِو وما عرفٍت  -الذي يشرب اطتمر يقوؿ; مات ويف قلبِو حسرة كونو مل يلقى ابن عريب 
إىل آخرِه ، ىذا ىو  -وسألٍت عٍت وكاف باألشواؽ إيلَّ رزتُو اهلل وذلك باظتدينة الفالنية بتاريخ كذا 

 تعليق، ىذه ترىات والكتاب مشحوف ثمثل ىذه الًتىات، ما قرأتو عليكم العرفاف؟! ال زنتاج األمر إىل
وما سأقرئُو اآلف ورثما ال يكفي الوقت لقراءة ما بقي من اظتواطن اليت أشرت إليها ال تشكل إال بنسبة 

  أو أقل من ذلك من اظتواطن األخرى الكثَتة اظتوجودة يف الكتاب. 21%
لو كنت  -أيضًا نعود على حديث النيب وىو يتحدث عن فضل أيب بكر  ;::4نذىب إىل صفحة 

ولكن صاحبكم  -خليُل اهلل  -يعٍت نفسُو  -متخذًا خلياًل الختذت أبا بكر خلياًل ولكن صاحبكم 
فهو ال يتخذ أبا بكر خلياًل ألنو خليُل اهلل ولو كاف يريد أف يتخذ خلياًل الختذ أبا بكر، حديث اظتؤاخاة 

و بكر خليل عمر كاف أخًا لو وىم من نفس الطينة، أمَّا خليل رسوؿ اهلل وأخوه فهو عليّّ، أنا أين؟! أب
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لو كنت متخذاً  -وعليّّ من شجرة واحدة ال كما قاؿ ابن عريب بأف النيب وأبا بكر من طينة واحدة 
لب يتكرر كثَتاً وىذا اظتط -خليُل اهلل  -يعٍت نفسُو  -خلياًل الختذت أبا بكر خلياًل ولكن صاحبكم 

وىذه اظتباين ىي اليت بٌت عليها ابن عريب فكرُه، ال أدري ما الذي يُعجب اظتدرسة العرفانية بكتاب حىت 
لو كاف فيو حقائق، حىت لو كاف فيو معاين عميقة لكن ما الذي يعجبهم إىل ىذا اضتد ورنعلهم يدافعوف 

 ألجل ىذه األفكار السخيفة.دفاعاً مستميت وزناربوف من ينتقد ابن عريب ِلماذا؟ أ
فأخربنا الشارُِع ثما ىو األمر عليو لنستلمُو عبوديًة واضطراراً مكلفُت بذلك تعبدًا ػتضًا كما فعل  ;544
اطتطاب فإف قُلُت أو فإف قُلَت قد بايع النيب يف بيعة الرضواف نفسو بنفسو وجعل يدُه على يده بن  عمر

عثماف ما بايع يف بيعة الرضواف  -كاف عثماف غائباً يف تلك البيعة وأخذ يدُه بيده وقاؿ ىذا عن عثماف و 
فقد  -ىذه البيعة عن عثماف  ;وكأف عثماف ىو نفس النيب فقاؿ ،بأفَّ النيب بايع نفسُو بنفسو ;يقولوف

 ;وقاؿ ،بايع النيب صلى اهلل عليو وسلم يف بيعة الرضواف نفسو بنفسو وجعل يدُه على يده وأخذ يدُه بيده
وكذلك العبد إذا استلمُو حبق يكوُف اضتق يستلُم شنينُو  ،وكاف عثماف غائباً يف تلك البيعة ،ا عن عثمافىذ
وكذلك العبد إذا استلمُو حبق يكوُف اضتق  -وىو يتحدث عن قضية استالـ اضتجر األسود يف اضتج  -

د الذي استلمُو حبق فيجٍت ذترتو يستلُم شنينُو بيديو فإف كليت يديو شنُت ويكوف ذلك االستالـ عن ىذا العب
إذ قاؿ ىذا عن عثماف ويكوف عذر ىذا العبد كوف مشهد اضتاؿ غلب عليو سلطانو حيث لػم يشاىد 
إالَّ اهلل يف أعياف كل شيء من الػموجودات قلنا الفرؽ بُت الػمسألتُت أف الػمناسبة بُت الػمثلُت صحيحة 

ىي حقيقة النشأة والعبودية فجازت النيابة وأف يقوؿ كل واحد والػجامع بُت النيب وبُت عثماف اإلنسانية و 
إىل آخر الكالـ، النبػي يف  -مقاـ اآلخر والفرؽ الثاين أف اليد التػي بايعوىا ىي يد اهلل فبايعوىا بأيديهم 

 بيعة الرضواف بايع عن عثماف بنفسِو عن نفسو.
وف أكثر، يورد قصيدة من الشعر فيها تالحظوف كلما نتعمق أكثر الًتىات تك; 553 نذىب إىل صفحة

 ىذه األبيات;
 داــتــــا ابــنـــبـا ومـــنـا تــنـــيــوف  دى ـهـبـُي الـبـُي نـنـا الـنــوم

 ىـجـرتـمـومنا أبو حفص ال  ومنا أبو بكر ابن الكرام
 إذا َعدََّد الناُس أىل الحيا  ـنـا فمن مثلُو ـان مــمـــثـوع
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 ـنـا انتشاــا وفـيــنـُة مـحـلـوط  يـر ــــزبـا الــنـومـنـا عـلـيٌّ وم
إىل آخر األبيات، فعليّّ يأتػي يف آخر القائمة، دائػمًا األفضلية لػمن؟ أليب بكر ولعمر، أليس ىو ىذا 
الػمنهج الػمخالف ألىل البيت؟ أليس ىو ىذا الػمنهج العمري؟ أليس ىو ىذا الػمنهج الذي يعادي 

 ىات ستتضح صورة الفتوحات الػمكية.البيت؟ ىذا ىو الػجزء الثاين، سيتضح بعد أف نقرأ ىذه الًت  أىل
 الـجزء الثالث

وىذا ليس من الكشف ىذه قضية رمزية يعٍت ال عالقة عتا بالكشف وال عالقة  ;21لنذىب إىل صفحة 
نتبهوا إىل ىذا الكالـ لنرى من رجائي أف ت -عتا بالعرفاف، يقوؿ; واعلم أف رجاؿ اهلل يف ىذه الطريقة 

واعلم أف رجاؿ اهلل يف ىذه الطريقة ىم الػُمَسمَّوَف بعامل األنفاس  -ىم، من ىم ىؤالء الرجاؿ اإلعتيوف 
فمنهم من تُػجمع لو اضتاالت كلها  ،وىو أسٌم يعمُّ رتيعهم وىم على طبقات كثَتة وأحواؿ ؼتتلفة

; ومنهم من يكوف ظاىر اضتكم وزنوز اطتالفة الظاىرة كما حاز اطتالفة - إىل أف يقوؿ -والطبقات 
ومنهم من يكوف  -من ىؤالء الرجاؿ اإلعتيوف  -ومنهم من يكوف  -يعٍت رنمع كل اظتراتب  -الباطنة 

كأيب بكر   -مثل من؟  -ظاىر اضتكم وزنوز اطتالفة الظاىرة كما حاز اطتالفة الباطنة من جهة اظتقاـ 
يزيد الذي بن  معاوية ومعاويةبن  يزيد، يزيدبن  معاوية -يزيد بن  ثماف وعلّي واضتسن ومعاويةوُعَمر وع

اظتتوكل ىذا رضواف اهلل تعاىل عليو ؽتن رتع وحاز اطتالفة  -عبد العزيز واظتتوكل بن  وُعَمر -ترؾ اطتالفة 
 دعبل اطتزاعي يف أشعارِه يقوؿ لو; الباطنة ىذا اطتليفة اظتأبوف، مأبوف ىذا اطتليفة اظتتوكل، إىل ذلك يشَت

وىو ُيشَت إىل قضية األُبَنة يف ىذا اطتليفة، الذي قتلُو ولده بعد أف أفتوا الفقهاء  ،ألمر ما تقذعك العبيدُ 
جبواز قتلِو لكثرة مفاسدِه ولسبِو ألىل البيت ولسبِو للزىراء، ىذا اظتتوكل الذي حفر قرب اضتسُت أكثر من 

ل، يا عرفاء الشيعة ىؤالء ىم رجاُؿ اهلل؟ ىذا ىو كشف ابن عريب الذي أوصلُو إىل سنة ىذا اظتتوك 31
ومنهم من يكوف ظاىر اضتكم وزنوز اطتالفة الظاىرة   -ىذه اضتقائق؟ أيُّ حقائق ىذه وأيُّ ضاللة ىذه 

 يد وُعَمريز بن  كما حاز اطتالفة الباطنة من جهة اظتقاـ كأيب بكر وُعَمر وعثماف وعلّي واضتسن ومعاوية
ىاروف بن  ومنهم من لو اطتالفة الباطنة خاصة وال حكم لو يف الظاىر كأزتد ،عبد العزيز واظتتوكلبن 

وأحػمد ىذا  ،الرشيد كاف عنده ولده اسػمو أحػمدبن  ىذا بُت الدراويش يقولوف أفَّ ىاروف -الرشيد 
اروف الرشيد السبتػي وكأيب يزيد ىبن  كأزتد  -تدروش وصار من الصوفية ىذا يػحوز الػخالفة الباطنة 

ىل قرأت اسػمًا من أسػماء أىل البيت أسػماء األئمة الػمعصومُت ىل قرأت أسػمًا من  -البسطامي 
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أسػماء أصحاب الػحسُت؟ ىل قرأت أسػماً، ىل يذكر ابن عريب يف كل كتبِو أسػمًا من أسػماء أصحاب 
 .21األئمة، ما بالكم كيف تػحكموف، ىذا يف الصفحة 

من ىؤالء أصحاب اظتراتب ال زاؿ ىو يعدد ّٔذه اطتزعبالت اليت  -يقوؿ; ومنهم  23يف الصفحة 
ومنهم رضي اهلل عنهم الرجبيوف وىم أربعوف نفساً يف كل زماف ال يزيدوف  -ذكرىا من أصحاب اظتراتب 

ىؤالء  -وىم رجاؿ حاعتم القياـ بعظمة اهلل وىم من األفراد وىم أرباب القوؿ الثقيل  ،وال ينقصوف
وىم  -الرجبيوف لنرى ما ىو ىذا القوؿ الثقيل، ال ندري ىذا القوؿ الثقيل من أين اجتاىُو على أي حاؿ 

تضح القوؿ الثقيل من أين سي - {ثَقٍِالً قَىالً عَهٍَكَ سَنُهقًِ }إََِّاأرباب القوؿ الثقيل من قولِو تعاىل; 
وُسػمُّوا رجبيوف ألف حاؿ ىذا اظتقاـ ال يكوف عتم إال يف شهر رجب من أوؿ  -ؼتارجُو ومن أين اجتاىاتُو 

استهالؿ ىاللِو إىل انفصالِو ٍب يفقدوف ذلك اضتاؿ من أنفسهم فال رندونُو إىل دخوؿ رجب من السنة 
وىم متفرقوف يف البالد ويعرؼ بعضهم بعضًا منهم من  ،اآلتية وقليل من يعرفهم من أىل ىذا الطريق

لقيُت واحداً منهم بدنيسَت من ديار بكر ما رأيت  -يعٍت يف تركيا  -يكوف باليمن وبالشاـ وبديار بكر 
وكنُت باألشواؽ إىل رؤيتهم ومنهم من يبقى عليو يف سائر السنة أمٌر ؽتا كاف ُيكاشف بِو يف  ،منهم غَته

نهم من ال يبقى عليو شيء من ذلك، وكاف ىذا الذي رأيتُو قد أبقي عليِو كشُف وم ،حالِو يف رجب
من أين الروافض؟ السيد ػتمَّد حسُت الطهراين ماذا يقوؿ؟ يقوؿ الروافض اطتوارج، ماذا  -الروافض 

الروافض ىم الشيعة فلماذا تُػَحرّْفوف  -قد أبقي عليِو كشُف الروافض من أىل الشيعة  -يقوؿ ىنا؟ 
وكاف ىذا الذي رأيتُو قد أبقي عليِو كشُف الروافض من أىل الشيعة سائر السنة كاف يراىم  -لَكِلم؟! ا

خنازير فيأٌب الرجل اظتستور الذي ال يُعرؼ منو ىذا اظتذىب قط وىو يف نفسِو مؤمٌن بو يدين بو ربو فإذا 
أيُّها السيد الطهراين  -إنَّك شيعٌي رافضي فيستدعيو ويقوؿ لو ُتب إىل اهلل ف ،مرَّ عليِو يراُه يف صورة خنزير

ويقوؿ لو ُتب إىل اهلل فإنَّك شيعٌي  -ىل الروافض ىم اطتوارج؟ ىذا ابن عريب وىذا الفتوحات اظتكية 
فإف تاب وصدؽ يف توبتِو رآه إنسانًا وإذا قاؿ لو بلسانِو تُبت  ،رافضي فيبقى اآلخر متعجبًا من ذلك

 ،وإذا صدؽ يقوؿ لو صدقت ،فيقوؿ لو كذبت يف قولك تُبت ،اه خنزيراً وىو ُيضمر مذىبو ال يزاؿ ير 
فيعرؼ ذلك الرجل صدقُو يف كشفو فَتجع عن مذىبِو ذلك الرافضي ولقد جرى عتذا مثُل ىذا مع رجلُت 

ومل يكونوا من بيت التشيع أداذنا إليو  ،عاقلُت من أىل العدالة من الشافعية ما ُعِرَؼ منهما قط التشيع
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يعٍت  -نظرذنا وكانا متمكنُت من عقوعتما فلم يُظهرا ذلك وأصرّا عليو بينهما وبُت اهلل فكانا يعتقداف 
فكانا يعتقداف السوء يف  -ىؤالء اثنُت من علماء الشافعية صاروا شيعة ولكنهم ما أظهروا ذلك مطلقًا 

فإف اهلل كشف لو  ،خراجهما من عندهأيب بكر وعمر ويتغالوف يف علي فلمَّا َمرَّا بِو ودخال عليِو أمر بإ
عن بواطنهما يف صورة خنازير وىي العالمة اليت جعل اهلل لو يف أىل ىذا اظتذىب وكانا قد علما من 

فقاال  ،نفوسهما أف أحدًا من أىل األرض ما أطلع على حاعتما وكانا شاىدين عدلُِت مشهورين بالسنة
بيٍت وبُت اهلل فيمن كاف ىذا، فيمن كاف مذىبُو ىذا  لو يف ذلك، فقاؿ آراكما خنزيرين وىي عالمةٌ 

  فأضمرا التوبة يف نفوسهما فقاؿ عتما;
إنكما الساعة قد رجعتما عن ذلك اظتذىب فإين آراكما إنسانُت فتعجبا من ذلك وتابا إىل اهلل وىؤالء 

ىذا ىو  -الرجبيوف أوؿ يـو يكوف يف رجب رندوف كأدنا أطبقت عليهم السماء فيجدوف من الثقل 
القوؿ الثقيل، أمل يقل بأهنم وىم أرباب القوؿ الثقيل، ىذا القوؿ الثقيل الذي ال نعلم، وأعتقد أف 

وىؤالء الرجبيوف أوؿ يـو يكوف يف رجب رندوف كأدنا أطبقت عليهم  -اظتشاىدين يعلموف من أين سنرج 
يهم جارحة ويضطجعوف فال السماء فيجدوف من الثقل حبيث ال يقدروف على أف يطرفوا وال يتحرؾ ف

وال حركة يد  -كيف ُيصلوف إذًا كيف يؤدوف الفرائض؟   -يقدروف على حركة أصاًل وال قياـ وال قعود 
وال رجل وال جفن عُت يبقى ذلك عليهم أوؿ يـو ٍب سنف يف ثاين يـو قلياًل ويف ثالث يـو أقل وتقع لو 

اؿ مضطجعًا مسجى يتكلم بعد الثالث أو وال يز  ،الكشوفات والتجليات واإلطالع على اظتغيبات
فإذا فرغ الشهر ودخل شعباف قاـ كأدنا  ،اليومُت ويتكلم معو ويُػَتَكلَّم معو ويُقاؿ لو إىل أف يكمل شهر

نشط من عقاؿ فإف كاف صاحب صناعة أو جتارة اشتغل بشغلو وُسِلَب عنُو رتيع حالِو كلو إال من شاء 
ىذا حاعتم وىو  -مثل ىذا الذي يرى الشيعة خنازير  -بقاه اهلل عليو اهلل أف يبقى عليِو من ذلك شيء أ

حاؿ غريب غتهوؿ، وىو حاٌؿ غريب غتهوؿ السبب والذي اجتمعُت بِو منهم كاف يف شهر رجب وكاف 
يف ىذه اضتاؿ ومنهم رضي اهلل عنهم اطتتم وىو واحد ال يف كل زماف بل ىو واحد يف العامل سنتم اهلل بو 

ُمػَحمَّديَّة فال يكوف يف األولياء الػُمػَحمَّديُت أكرب منو وٍُبَّ ختٌم آخر سنتم اهلل بو الوالية العامة من الوالية الػ
من  -ومنهم رضي اهلل عنهم اطتتم  -أمَّا اطتتم األوؿ يعٍت بو نفسو  -آدـ إىل آخر ويل وىو عيسى 

ولذلك مرَّ علينا كالـ  -يف العامل وىو واحد ال يف كل زماف بل ىو واحد  -أصحاب اظتراتب العالية 
ومنهم  -الشيخ اظتطهري بأف ابن عريب ال جاء أحد قبلو ولن يأٌب أحٌد بعده ألف ىو واحد يف العامل 
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رضي اهلل عنهم اطتتم وىو واحد ال يف كل زماف بل ىو واحد يف العامل سنتم اهلل بو الوالية الػُمػَحمَّديَّة فال 
وٍُبَّ ختٌم آخر سنتم اهلل بو  -يعٍت ىو أكرب من أىل البيت  -مَّديُت أكرب منو يكوف يف األولياء الػُمػحَ 

الوالية العامة من آدـ إىل آخر ويل وىو عيسى عليو السالـ ىو ختُم األولياء كما كاف ختم دورة الػُملك 
 -ـ أو عليهم السالـ فلو يـو القيامة حشراف زُنشر يف أُمَّة ُمػَحمَّد ويُػحشر رسواًل مع الرسل عليو السال

من ىاظتاؿ زتل ارتاؿ، الكتاب مليء ّٔذه  ;ومن ىذه اطتزعبالت يعٍت شنكنك أف كما يقولوف
 اطتزعبالت من أولِو إىل آخرِه.

للسيد ُمػحمَّد حسُت الطهراين من أقطاب اظتدرسة العرفانية، ينقل كالماً  (الروح آّرد)لنذىب إىل كتاب 
نوري وىو يقوؿ ابن العريب اظتالكي يف غاية نصبِو وعداوتِو لإلمامية حىت عن احملدث ال 522يف صفحة; 

أنو يقوؿ يف مسامرتِو الرجبيوف رتٌع من أىل الرياضة يف شهر رجب أكثر كشفهم أف يروف الرافضة يف 
ىو ابن عريب عنده كتاب )ػتاضرة األبرار ومسامرة األخيار( يف ىذا الكتاب ذكر بأف  -صورة اطتنازير 

جبيُت يروف الشيعة بصورة كالب لكن الفتوحات اظتكية قاؿ بأهنم يروف الشيعة بصورة خنازير، ىو ىنا الر 
قاؿ الرافضة يف كتابِو )ػتاضرة األبرار ومسامرة األخيار (، السيد الطهراين يف ىذا الكتاب يقوؿ اظتقصود 

عبارات العامة استخدامهم  أنَُّو ُيشاىد يف الكثَت من :52من الرافضة اطتوارج، ولذلك يف صفحة; 
عبارة الرفض يف خصوص اطتوارج ال يف خصوص الشيعة وىي حقيقٌة مشهودة لكل من شنتلك إطالعاً 

واهلِل ليس صحيحاً، أنا من الذين شنتلكوف مزاولة وأعتقد الربامج  -ومزاولة على كتبهم يف التأريخ والسَت 
ذلك من كثرة الكتب اليت آٌب ّٔا، أال يدؿ ذلك تُثبت ذلك، ال يوجد مثل ىذا، أعتقد براغتي تثبت 

على مزاولة يف الكتب، كثرة اظتصادر اليت أنقل منها أال يدؿ ذلك على مزاوليت ىذا جزء من عملي، لكل 
إنساف عمل، عملي يف الكتب ليس شيئًا أريد أف أتظاىر بِو لكل إنساف عمل يف حياتِو عملي أنا يف 

قيقة، يقوؿ ألجل الدفاع عن ابن عريب كل ذلك ِلماذا؟ ألنَُّو يف كتابِو الكتب واهلِل ال توجد ىذه اضت
أفَّ  ;فيقوؿ ،ػتاضرة األبرار وُمسامرة األخيار نَػَقل ابن عريب بأف الرجبيُت يروف الرافضة يف صورة الكالب

وماذا يقوؿ عن ىذا الكالـ الذي قرأتُو قبل قليل بأف الرافضة ىم الشيعة  ،الرافضة ليس ىم الشيعة
والكالـ كاف كلُو عن الشيعة والتشيع، ىل أفَّ السيد مل يقرأ كتاب الفتوحات اظتكية أـ أنَُّو نسي ذلك أو 

األجالء  تغاضى عن ذلك يبدو أنَُّو مل يقرأ الكتاب، أنا ال أتصور بأف السيد الطهراين وىو من العلماء
الفضالء رضواف اهلل تعاىل عليو ال أعتقد بأف ىذا السيد يعٍت زناوؿ أف يكذب يف القضية وإدنا يػحاوؿ 
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أف يُدافع عن ابن عريب ولكن بأي طريقة؟ بطريقة يقوؿ; أفَّ الروافض ىم الػخوارج يقوؿ; وىي حقيقة 
واهلِل ال يستعملوف الروافض إال  -لسََت مشهودة لكل من يػمتلك إطالعاً ومزاولو على كتبهم يف التأريخ وا

يف شيعة أىل البيت ىذا واحد، ٍُبَّ يعًتض على الػمحدث النوري كيف تقوؿ بأنَُّو ىؤالء الرجبيوف يف  
كتاب الػمسامرة قالوا بأنػهم رأوا الشيعة بصورة الػخنازير، ىم رأوا الشيعة بصورة الكالب والكلب أفضل 

 كراً لك أيػها السيُد الطهراين . من الػخنزير وىذا تػحريف، ش
كانت مشاىدة الروافض يف صورة   - 529ىذا يف صفحة;  -عبارة ذلك الرجل الرجبػي يف مكاشفتِو 

الكالب فغَتىا الػمحدث النوري يف نقلِو إىل صورة الػخنازير ومعلوـٌ أف الػخنزير أسوأ وأقبح ألف الكلب 
أيُّ كالـ ىذا؟! ٍُبَّ ىو  -ر صفة عدـ الغَتة وعبادة الشهوة يػمتلك صفة االفًتاس بينما يػمتلك الػخنزي

ىنا يف كتابِو الفتوحات الػمكية يقوؿ بأنػهم يروف الشيعة بصورة الػخنازير وىل القضية الػمشكلة أنػهم 
يروننا بصورة الكالب أو بصورة الػخنازير، أيػها السيد الطهراين أيُّ دفاع ىذا عن ابن عريب!! ِلماذا ىذا 

لػجفاء للحقائق التػي ترتبط بأىل البيت ِلماذا ىذا؟! أليس ىذه مسخرة؟ أليس ىذه سخرية بالعقوؿ أف ا
 يكوف الدفاع عن ابن عريب بػهذه الطريقة. 

اآلف ننتقل من أرباب القوؿ الثقيل أنتم عرفتم الػمقصود من القوؿ الثقيل ال حاجة إىل الشرح الػحُر 
بأفَّ أكثر ما يف ىذا الكتاب ىو من القوؿ الثقيل ألنَُّو ما مرَّ علينا كلُو من تكفيِو اإلشارة وأنا أقوؿ لكم 

 القوؿ الثقيل وسيأتينا تأتينا األقواؿ الثقيلة.
من ىؤالء أصحاب الػمراتب  -ومنهم  -وىو يتحدث عن مراتب األولياء  38 ;نذىب إىل صفحة

 -ػحدثهم الػمالئكة يػحدثهم اهلل الػمحدثوف غيباً الذين ت -ومنهم رضي اهلل عنهم الػُمَحدَّثوف  -العالية 
الػخطاب رضي اهلل عنو منهم وكاف يف زماننا منهم أبو بن  ومنهم رضي اهلل عنهم الػُمَحدَّثوف وعمر

عبد العزيز بدير النقَتة وىم صنفاف صنٌف بن  العباس الػخشاب وأبو زكريا البجاي بالػمعرة بزاوية عمر

 وَرَاء يٍِ أَو وَحٍاً إِنَّا انهَّهُ ٌُكَهًَِّهُ أٌَ نِبَشَز كَاٌَ }وَيَاحجاب الػحديث قاؿ تعاىل;  يػحدثُو الػحق من خلقِ 

وىذا الصنف على طبقات كثَتة والصنف اآلخر تػحدثهم األرواح الػملكية يف قلؤّم وأحياناً  {حِجَاب
الػخطاب من الذين بن  يعنػي قطعًا عمر -على آذاهنم وقد ُيكَتُب لػهم وىم كلهم أىل حديث 

يػخاطبهم اهلل ألنو من الصنف األعلى، ويعدد لنا من مثل ىذه األسػماء الكتاب مليء من مثل ىذه، 
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مثل ىذا أبو العباس الػخشاب أو زكريا البجاي وأمثاؿ ىذه األسػماء وال ندري ماذا كانوا يعملوف فهو 
 ل ما أدري. شغلو ىذا، يعنػي ىذا أبو العباس الػخشاب أيش جاف يشتغ

ومنهم رضي اهلل عنهم األخالَّء وال عدد يػحصرىم بل يكثروف ويقلوف قاؿ اهلل  38يف نفس الصفحة 
وقاؿ النبػي صلى اهلل عليو وسلم لو كنُت متخذاً خلياًل التػخذُت  {خَهٍِالً إِبزَاهٍِىَ انهّهُ }وَاحَّخَذَ تعاىل;

ر الكالـ، ىذه األحاديث التػي يبنػي عليها الفكر إىل آخ -أبا بكر خليال ولكن صاحبكم خليُل اهلل 
 الػموجود ىي األحاديث التػي تدور حوؿ أيب بكر، تالحظوف تكرار ىذه األحاديث.

وىو يتحدث عن الصديقُت وعن مقاـ الصديقية كالـ طويل، اآلف يبدأ  42; نذىب إىل صفحة
لػمشار إليِو بالسر الذي ُوِقَر يف صدر وىو ا -ىذا مقاـ الصديقية  -يتحدث يقوؿ; وىو الػُمشار إليو 

يعنػي ىو أعلى مراتب الصديقُت أبو بكر، كيف وصل؟ ىناؾ سٌر عنده  -أيب بكر فَػَفُضَل بو الصديقُت 
وىو الػمشار إليِو بالسر الذي ُوِقَر يف صدر أيب بكر  -ال يعرفُو أحد والسر الػمستودِع عند أيب بكر 

لو ما ليس من شرط الصديقية وال من لوازمها فليس بُت أيب بكر ورسوؿ  فَػَفُضَل بو الصديقُت إذ َحُصلَ 
صديقية ما أدري ىذه، الػمهم صاحب صديقية،  -اهلل رجل ألنو صاحب صديقية وصاحب سر 

ألنو صاحب صديقية  -صديقية ىذه ىل ىي امرأة أو صديقية منزلة ىو قطعًا يعنػي يقصد منزلة 
بُت الصديقية ونبوة التشريع وُيشارؾ فيو فال يفضل عليو من وصاحب سر فهو من كونِو صاحب سر 

يعنػي ىو من ىذه الػجهة مساوي للنبػي ومن جهة  -يشاركو فيو بل ىو مساو لو يف حقيقتِو فافهم ذلك 
ألنو صاحب صديقية وصاحب سر فهو من كونِو صاحب سر بُت  -ثانية ىناؾ شيء من االختالؼ 

رؾ فيو فال يفضل عليو من يشاركو فيو بل ىو مساو لو يف حقيقتِو فافهم الصديقية ونبوة التشريع وُيشا
ُكلُّ ىذه الػمنازؿ والػمقامات أليب بكر أمَّا عليّّ فليس لو منزلة، ُكلُّ ىذه الػمراتب، الصديقية   -ذلك 

 أليب بكر فهو أبو بكر الصديق، ىنيئاً لكم أيػها العرفاء بػهذه الكتب الػجميلة.
وىو يتحدث عن اإلنساف الكامل; وعتذا قاؿ  94ا تدافعوف عن ابن عريب!! صفحة; ال أدري ِلماذ

 ،ىم العرفاء عرفاء الشيعة معجبوف جدًا بنظرية اإلنساف الكامل اليت جاء ّٔا ابن عريب -رسوؿ اهلل 
ولكن نظرية اإلنساف الكامل موجودٌة يف الزيارة اصتامعة الكبَتة، أيهما أسبق تأرسنًا ابن عريب أـ الزيارة 
اصتامعة الكبَتة؟ باهلل عليكم!! معجبوف بنظرية اإلنساف الكامل، أليس اإلنساف الكامل يف أعمق معاين 
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عن اإلنساف الكامل واإلنساف غَت  ىذه النظرية موجودة يف الزيارة اصتامعة؟ على أي حاؿ وىو يتحدث
وىو يصلي على طوؿ اطتط  -وعتذا قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم بالصالة البًتاء  -الكامل 

أمَّا فاطمة مل َتكُمل  -َكُمَل من الرجاؿ كثَتوف ومل َيكُمل من النساء إالَّ مرمي وآسية   -بالصالة البًتاء 
س الكالـ يف تفسَت اظتيزاف للسيد الطباطبائي أحد أقطاب اظتدرسة ىو ىذا حديث البخاري ومر علينا نف

العرفانية األجالء، وىذا اضتديث يتكرر يف كتابِو يف كتاب ابن عريب الفتوحات وكذلك يف كتبِو األخرى 
الزىراء أين كمالػها؟ ُعلس،  -َكُمَل من الرجاؿ كثَتوف ولػم َيكُمل من النساء إالَّ مرمي وآسية   -يتكرر 

َعَلَسُو ابن عريب كما علسُو البخاري من قبل، وابن عريب يقدس البخاري إىل درجة كبَتة بعد ذلك سنقرأ 
يف آخر الػجزء األخَت ماذا يقوؿ عن صحيح البخاري يف آخر الػجزء األخَت، انتظرونا إىل ذلك الوقت 

 أصربوا علينا حتػى نرى ما ىي منزلة البخاري عند ابن عريب.
فما بقي أحٌد يـو مات رسوؿ اهلل إالَّ ُذِىَل يف ذلك اليـو وخولط يف عقلو  - 416ة; نذىب إىل صفح

بل رقى اظتنرب وخطب الناس  ،وتكلم ثما ليَس األمُر عليو إالَّ أبو بكر الصديق فما طرأ عليو من ذلك أمر
مَّدًا قد مات ومن  من كاف منكم يعبد ُمػحمَّدًا فإفَّ ُمػح ;وذكر موت النيب صلى اهلل عليو وسلم فقاؿ

 رَسُىلٌ{ إِالَّ يُحًََّذٌ يٍَِّّخُىٌَ{ }وَيَا وَإََِّهُى يٍَِّجٌ }إََِّكَ ٍب تلى; ،كاف يعبد اهلل فإف اهلل حيّّ ال شنوت
فسكن جأُش الناس حىت قاؿ عمر; واهلل ما كأين شتعُت ّٔذه اآلية إال يف ذلك اليـو وىذا قولُو صلى اهلل 

وكذا فعل  ،فال تبكُتَّ باكية وأمَّا قبل وقوع اظتوت فالبكاء ػتمود -عٍت اظتوت ي -عليو وسلم إذا وجَب 
فعل أبو بكر يعٍت مرَّ علينا يـو أمس بأنو َلمَّا نزلت سورة النصر إذا جاء  -أبو بكر َلمَّا قاـ رسوؿ اهلل 

يعٍت  -اء ػتمود وأمَّا قبل وقوع اظتوت فالبك -نصر اهلل والفتح بكى أبو بكر يشَت إىل ىذه القضية 
اإلنساف يبكي على حبيبِو قبل أف شنوت أمَّا حينما شنوت ال يبكي عليِو، تالحظوف األمور كيف مرتبة، 
ىو ىذا القوؿ الثقيل، القوؿ الثقيل من ىذا وأصعد، يعٍت اإلنساف قبل أف شنوت يبكى عليِو إذا مات ال 

كذا فعل أبو بكر َلمَّا قاـ رسوؿ اهلل فقاؿ; ما تقولوف وأمَّا قبل وقوع اظتوت فالبكاء ػتمود و  -يُبكى عليِو 
يف رجل ُخَتّْ فاختار لقاء اهلل، فبكى أبو بكر وحدُه دوف اصتماعة، وعلم أف رسوؿ اهلل قد نعى ألصحابِو 

فلمَّا مات بكى الناس وضجوا إالَّ أبا بكر  ،و وىو كاف أعلمئنفسو فأنكر الصحابة على أيب بكر بكا
امتثااًل لقولِو إذا وجب فال تبكُت باكية ىذا كلو من السر الذي أعطاُه ىذا اظتقاـ فالذي ينبغي أف يُقاؿ 



 88ح   ًهذوي ـف انـًهـان

18 
 

ليس بُت ُمػَحمَّد وأيب بكر رجل ال أنو ليس بُت الصديقية والنبوة مقاـ فإف الصديق تابٌع بطريق اإلشناف 
عو أنكره وما قرره متبوعو قرره ىذا حظ الصديق من كونو صديقًا ومن كوف مقاـ آخر ال فما أنكرُه متبو 

يُػحكم عليِو حاؿ الصديقية فاعلم ذلك، انتهى السفر الرابع عشر بانتهاء اصتزء السادس ومئة من 
جزاء األخرى طَيَّب اهلل أنفاسك أيها الشيخ األكرب يا ابن عريب ىذا اصتزء الثالث واأل -الفتوحات اظتكية 

مليئة ىذه دناذج أنا أقتطفها من أجزاء الفتوحات اظتكية، تالحظوف أف الكلمة بدأت تظهر شيئًا فشيئاً 
ألف حقيقة الكتاب انكشف شيئًا فشيئاً، مثل ما ىو عنده كشف حنُن أيضًا عندنا كشف، أليس ىذه 

 بن عريب.مكاشفات، ىذه الًتىات مكاشفات ىذا أقالً مكاشفة أحسن من مكاشفة ا
 الـجزء الرابع

الػمشاىدوف الذين يتعبوف من كالـ ابن عريب يػمكن أف ينتقلوا إىل قناة ثانية، القنوات مليئة  41صفحة; 
 بالربامج الػمنوعة..

 من الػجزء الرابع من أجزاء الفتوحات الػمكية يذكر بيتُت من الشعر; 41صفحة; 
 ثـنـى الـوجود بو وليس بثاني  ان ــبطــرتـــوب مــالــربُّ والـمربـفـ

 إالَّ الذي قـالـوه فـي الُعَمرانِ   ما إن رأيَت وال سمعت بمثلِو 
والقمراف يريدوف أبا بكر وعمر والشمس والقمر واهلل خلقكم وما تعملوف فأثبت بالضمَت ونفى بالفعل 

 -ىو بعد أف يذكر عدة آيات لكن القمراف من ىم يف الرموز واألسرار العرفانية؟ واألسرار العرفانية  -
فأثبت بالضمَت ونفى بالفعل الذي ىو  -أيضًا  -والقمراف يريدوف أبا بكر وعمر والشمس والقمر 

ة وىو قولو قمراف فسبحاف من وأثبتُو ضمَُت التثني ،خلق، كما انتفى أبو بكر فلم يظهر لو اسٌم يف الُعَمرَاف
أخفى عنو حكمتُو فيو فظهر يف الوجود العليم الذي ال يعلم كالرامي الذي ما رمى فالػحروؼ ليست 

ويستمر بػمثل ىذه الًتتيبات والتفريعات لػمعنػى القمرين ولػمعنػى  -غَت النفس وال ىي عُت النفس 
 ر وعمر.الشمس والقمر ولػهذه الػمعاين الػمتجلية يف أيب بك

ولػهذا قاؿ صلى اهلل عليو وسلم; َكُمَل من الرجاؿ   -تكرار لنفس ما مر  222; نذىب إىل صفحة
ة أيب لتكرار تكرار على فضي -كثَتوف ولػم َيكُمل من النساء إال آسية امرأة فرعوف ومرمي ابنة عمراف 

كثَتوف ولػم َيكُمل من   َكُمَل من الرجاؿ  -بكر وعمر وانتقاص من أىل البيت، أليس ىذا انتقاص؟! 
لِك اهلل يا فاطمة، ُظالمة بعد ُظالمة وأنا ال تؤذينػي  -النساء إال آسية امرأة فرعوف ومرمي ابنة عمراف 
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ظالمة ابن عريب، تؤذينػي ظالمة أولئك الذين ىم يف الػمدرسة العرفانية الشيعية والذين ينظروا إليهم 
أولياء اهلل ىم أقرُب الناس إىل أىل البيت يدافعوف عن مثل ىذه الشيعة على أنػهم ىم أَجلُّ علمائنا ىم 

 الكتب ويربوف تالميذىم على قراءة ىذه الكتب وىم يُديػموف قراءتػها، غريٌب ىذا.
 -وكاف حضرة الػحاج السيد ىاشم  - 439فماذا نػجد؟ يف صفحة;  (الروح الػمجرد)إذا نذىب إىل 

كاف للمرحـو القاضي كذلك دورة من الفتوحات الػمكية باللغة   يقوؿ; -سيد ىاشم الػحداد الكربالئي 
وكاف سػماحة آية اهلل الشيخ عباس  -يعنػي إضافة إىل الدورة العربية  -الًتكية يُطالعها وينظر فيها أحياناً 

القوجاين يقوؿ; كنُت أذىب يوميًا قبل الظهر إىل مػحضر الػمرحـو القاضي لساعتُت وىو الوقت الذي 
وكنُت يف ىذه السنوات األخَتة أقرأ لو كتاب  ،فيو جػميع تالمذتِو ومشغوفوف بِو بالػحضور عنده يتشرؼُ 

لػمدة ساعتُت فكاف يستمُع لػي فإذا ورَد علينا شخٌص غريب فقد كنُت  -يعنػي يوميًا  -الفتوحات 
يوميًا شيخ عباس القوجاين يقرأ للسيد  -أقطع قراءتػي فيتكلم الػمرحـو القاضي عن مواضيع أخرى 

القاضي رضواف اهلل تعاىل عليو يف كتاب الفتوحات الػمكية، ِلماذا ال يقرءوف يف الكايف مثاًل؟! طبعاً ىذه 
قضية واضحة، ىناؾ اىتماـ بكتب ابن عريب بأشعار حافظ بأشعار ابن الفارض بأشعار جالؿ الدين 

انية الشيعية أكثر من اىتمامهم بػحديث أىل البيت ىذه قضية الرومي واضح يف كتب الػمدرسة العرف
واضحة، قد يرفضوف ذلك يؤولوف الكالـ يشَتوف إىل أف ىذه األشعار فيها معاين حديث أىل البيت 
لكن ارجعوا إىل الكتب تػجدوف ىذه القضية واضحة، أنا ال أقوؿ ىم يردوف حديث أىل البيت وال 

ؾ اىتماـ واضح بػهذا الػجانب وىذه نفس الػمشكلة مشكلة الػمهم واألىم أقوؿ ال يهتموف بِو ولكن ىنا
َكُمَل من الرجاؿ كثَتوف ولػم َيكُمل من النساء إال آسية امرأة  وسنتناوؿ تفاصيل تتعلق بػهذا الػمطلب.

 من الػجزء الرابع. 222ىذا يف صفحة;  -فرعوف ومرمي ابنة عمراف 
 -يعنػي يف الغار  -َحمَّد يف حاؿ خوؼ الصديق عليِو وعلى نفسو فإفَّ اهلل أخرب عن ُمػ 243صفحة; 

فقاـ النبػُي يف  ،فقاؿ لصاحبِو يؤمنُو ويفرحو إذ ذنا يف الغار وىو كنُف الػحق عليهما ال تػحزف إفَّ اهلل معنا
ا ىو ىكذا تكوف العناية اإللػهية فهذ ،ىذا اإلخبار مقاـ الػحق يف معيتِو لػموسى وىاروف وناَب منابو

وىو ىنا يشًتؾ  -النور الذي يسعى بِو وىو ال يزاؿ ساعيًا فال يزاؿ الػحق معُو حافظًا وناصراً ال خاذاًل 
يف ىذا الػمقاـ كما يقوؿ ىو يشًتكاف النبػي وأبو بكر على طوؿ الكتاب ىناؾ اشًتاؾ، فارؽ قليل بُت 

 النبػي وبُت أيب بكر.
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إىل آخر  -م إف الذوؽ سنتلف باختالؼ التجلي ٍب اعل -وىو يتحدث عن الذوؽ  313صفحة; 
إتياف  -أصل ىذه يعٍت اظتقامات وأصل ىذه اظتعاين  -; وأصلُو إتياُف أيب بكر - الكالـ، إىل أف يقوؿ

وأتاه عمر بشطر مالِو فإنو ما حدَّ عتم يف  ،أيب بكر جبميع ما شنلكُو إىل النيب حُت قاؿ لو ائتٍت ثما عندؾ
وإدنا أراد أف تتميز مراتب القـو  ، ذلك ما تعدى أحٌد منهم ما حدُه لو رسوؿ اهللذلك ولو حدَّ عتم يف

وىذا غاية األدب حيث قاؿ ورسولو، فإنو  ،اهلل ورسولو ;فقاؿ ؟ما تركت ألىلك ;عندىم فقاؿ أليب بكر
اًل وذوقاً لو قاؿ اهلل مل يتمكن لو أف يرجَع يف شيء من ذلك إال حىت يردُه اهلل عليو من غَت واسطة حا

ويستمر يف  -فلمَّا َعِلَم ذلك قاؿ ورسولو فلو ردَّ إليِو رسوؿ اهلل من مالِو شيئًا قَِبَلُو ألىلِو من رسوؿ اهلل 
بن  الكالـ; وتػخيََّل ُعَمر أنو يسبق أبا بكر يف ذلك اليـو ألنو رأى إتيانُو بشطر مالِو عظيماً ٍب قاؿ لعمر

قاؿ شطر مايل فقاؿ رسوؿ اهلل بينكما ما بُت كلمتيكما قاؿ  -ؿ لو النيب قا -اطتطاب ما تركت ألىلك 
عمر; فعلمت أين ال أسبق أبا بكر أبدا واإلنساف ينبغي أف يكوف عايل اعتمة يرغب يف أعلى اظتراتب عند 
 اهلل ويويف كل مرتبة حقها فلم يرد رسوؿ اهلل على أيب بكر شيئًا من مالِو تنبيهًا للحاضرين على ما علموُ 

وأين اآليات اليت نزلت تتحدث عن علّي يتصدؽ يف الليل والنهار ويف  -من صدؽ أيب بكر يف ذلك 
السر والَعَلن، وأين اآليات اليت حتدثت عن تصدؽ علّي باطتاًب وأين وأين، أين ىذه اظتعاين؟ وىذه 

فلم  -لكشف!! الوقائع غَت حقيقية كلها أكاذيب، أىذا ىو الكشف يا عرفائنا األجالء؟!! ىو ىذا ا
يرد رسوؿ اهلل على أيب بكر شيئًا من مالِو تنبيهًا للحاضرين على ما علمُو من صدؽ أيب بكر يف ذلك 

فلو ردَّ شيئاً من ذلك عليو تطرَّؽ االحتماؿ يف حق أيب بكر أنو  ،فإف رسوؿ اهلل قد َعِلَم منُو الرفق والرزتة
عوؼ بن  ىل أيب بكر ثما يقتضيو نظره، وجاء عبد الرزتنَخطََر لُو رفق رسوؿ اهلل فَػَعوَّض رسوؿ اهلل أ

جبميع مالِو فردُه عليو كلو وقاؿ أمسك عليك مالك إنو ما دعاه إىل ذلك ولو دعاه إىل ذلك لقبلُو منو  
وىؤالء كلهم أصحاب اظتراتب العالية وعليّّ ال وجود لو، ىنيئًا عتؤالء الذين  -كما قبلُو من أيب بكر 

 ىذا الفكر وعن مثل ىذا الكالـ وىم من شيعة أىل البيت. يدافعوف عن مثل
يف معرفة منزلة القطب واإلمامُت من اظتناجاة  381ىذا عنواف الباب  -أعلم أيََّدَؾ اهلل  - :33

أعلم أيََّدَؾ اهلل بروح منو أف ؽتن حتقق ّٔذا اظتنزؿ من  -الػُمَحمَّديّة، استعموا إىل ىذه التفاصيل اضتلوة 
األنبياء صلوات اهلل عليهم أربعة ُمػَحمَّد وإبراىيم وإشتاعيل وإسحاؽ عليهم السالـ ومن األولياء اثناف 
وذنا اضتسن واضتسُت سبطا رسوؿ اهلل وإف كاف ظتن عدا ىؤالء اظتذكورين منهم شرٌب معلـو على قدر 
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من أين جاء ّٔذه التفصيالت؟ ىذه التفصيالت كلها من جيب الصفحة ال من النيب  -اإلماـ مرتبتِو من 
 -وال كشف وال ىم زنزنوف ىذا كالـ ماؿ واحد نامي ومكشف، ىذا ما ىو بكشف ىذه خزعبالت 

مع اعتذاري للعرفاء، ألف العرفاء ال يقبلوف أف يكوف مثل ىذا الكالـ  -فاعلم أف األقطاب والصاضتُت 
 -يف شاف ابن عريب قدس سرُه الشريف ويف شاف اعتذا الكتاب اصتليل وىو كتاب الفتوحات اظتكية 

فاعلم أف األقطاب والصاضتُت إذا ُسػموا بأشتاء معلومة ال يُدعوف ىناؾ إال بالعبودية إىل االسم الذي 
اإلعتية فُيضاؼ إليو إىل أف يقوؿ; فيختص بعضهم باسم ما غَت ىذا االسم من باقي األشتاء  -يتوالىم 

ويُنادى يف غَت مقاـ القطبية كموسى صلى اهلل عليو وسلم أشتو عبد الشكور و داوود عليو السالـ اشتو 
اطتاص بِو عبد اظتلك وُمػَحمَّد صلى اهلل عليو وسلم أشتو عبد اصتامع وما من قطب إالَّ ولو أسػٌم سنصُو 

الَّ ولو أسػٌم سنصُو زائد على االسم العاـ الذي لو الذي وما من قطب إ -زائد على االسم العاـ الذي لو 
ىو عبد اهلل سواء كاف القطب نبيًا يف زماف النبوة اظتقطوع ّٔا أو وليًا يف زماف شريعة ُمػَحمَّد وكذلك 
اإلماماف لكل واحد منهما اسم يػخصو يُنادى بو كلُّ إماـ يف وقتِو ىناؾ فاإلماـ األيسر عبد الػملك 

عبُد َربّْو وىػما للقطب الوزيراف فكاف أبو  -كما يلفظُو الػمصريوف عبد َربّو   -األيػمن عبد ربو واإلماـ 
بكر رضي اهلل عنو اسػمو عبد الػملك وكاف ُعَمر رضي اهلل عنو عبد رَبُّو يف زماف رسوؿ اهلل إىل أف مات 

مقاـ ُعَمر عبد َربّو وال يزاؿ  فسمي أبو بكر عبد اهلل وسػمي عمر عبد الػملك وُسػمي اإلماـ الذي ورث
من ىو؟ ال ندري، أمَّا عليّّ ال حصة لو يف كل ذلك، اآلف تبُت أف  -األمر على ذلك إىل يـو القيامة 

أبا بكر يف زماف النبػي اسػمو عبد الػملك وعمر كاف اسػمو عبد ربو، بعد وفاة النبػي صار أبو بكر أسػمو 
لمقامات القطبية، أليس ىذه خزعبالت؟ ما ىذه الػمعاين!! العرفاء عبد اهلل، ىذه األسػماء الباطنية ل

  قطعاً ال يقبلوف أف أقوؿ ىكذا ولكن ماذا نصنع مع ىذه األقواؿ الثقيلة.
 ;بعد كالـ طويل ،وىو يتحدث عن أسرار الػمقاـ الػموسوي والػُمػَحمَّديّ  376 ;نذىب إىل صفحة

ظة ال إلو إال اهلل فنفى بػحرؼ األلف ألوىة كل إلو أثبتُو ولػهذا تقدـ يف حروؼ شهادة التوحيد يف لف
فنفى ذلك بػحرؼ يتضمن العبد والرب فإنو يتضمن مدلوؿ الالـ واأللف كما  ،الػجاىل الػمشرؾ لغَت اهلل

يعنػي ىذه يرددىا دائػمًا بأنو حينما يتحدث النبػي  -قاؿ عليو السالـ آمنُت بػهذا أنا وأبو بكر وعمر 
أما عليّّ ال حصة لو  -ميقة يف اإليػماف يقوؿ ىذه الكلمة; آمنُت بػهذا أنا وأبو بكر وعمر عن قضية ع

كما قاؿ عليو السالـ آمنُت بػهذا أنا وأبو بكر وعمر فشركهما معُو بنفسِو   -يف ذلك، َفَمن ىو عليّّ؟! 
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ن عثماف ومثل ما بايع ىو ناب، مثل ما بايع ع -يف اإليػماف ولػم يكونا حاضرين أو كانا فناَب عنهما 
فلمَّا  -نفسُو بنفسِو نيابًة عن عثماف يف بيعة الرضواف كما مر ىو أيضًا ينوب عنهما يف قضية اإليػماف 

يعنػي يف كلمة ال إلو  -َشِهَد الػحق لنفسِو بالتوحيد َشِهَد عنُو وعن عبدِه بذلك فأتى بػحرؼ الـ ألف 
  ىذه الكلمة.إال اهلل فأبو بكر وعمر حقائقهم متجلية يف

طبعاً  -ومن ىذا الػمنزؿ أيضاً وزُف أيب بكر الصديق  -وىو يتحدث عن الػمنازؿ العالية  ;396صفحة 
يعنػي النبػي  -ومن ىذا الػمنزؿ أيضاً وزُف أيب بكر الصديق باألُمَّة  -ىذا من الوزف الثقيل، اآلف سيتضح 

ومن ىذا الػمنزؿ أيضًا وزُف أيب بكر الصديق باألُمَّة فَرَجح  -َوَزف أبا بكر، اهلل أصاًل وزف أبا بكر باألُمَّة 
ومن ىذا الػمنزؿ أيضًا وزُف أيب بكر الصديق باألُمَّة فرجح ىذا منزؿ حضرة الوزف بُت الػمخلوقُت من   -

فأبو بكر من الوزف  ،إىل آخر الكالـ، ألف أبا بكر ُوزَِف باألُمَّة فرجح أبو بكر ...كل ما سوى اهلل 
والكالـ فيو  396الثقيل والكتاب كلو كلُو نػحن نتحدث عن قوؿ ثقيل وعن وزف ثقيل، ىذا صفحة; 

تفاصيل ما عندنا وقت نقرأ كل شيء، ىذه نػماذج وإىل آخر الكتاب، أنا أقوؿ بأف ىذه النماذج أقل 
حت الًتىات أكثر كلما من الًتىات يف كتاب الفتوحات الػمكية، تالحظوف كلما اتض %21من 

 بدأت الكلمة تتضح أكثر.
 نذىب إلى الـجزء الـخامس

ـَ لو  أعيد تفاصيل الطبعة حتػى إذا لػم يكن قد َسػِمَع أحد بتفاصيل الطبعة الفتوحات الػمكية قرأُه وَقدَّ
 ىجري. 2535ميالدي،  3115نواؼ الػجراح دار صادر بَتوت الطبعة األوىل 

 خَهقَهُ{ شًَء كُمَّ }أَعطَىومن اظتيزاف اإلعتي قولو تعاىل;  -أوزاف ثقيلة كلو   21نذىب إىل صفحة 
يعٍت النيب، كلو أوزاف، اليـو أوزاف ثقيلة وأقواؿ ثقيلة، النيب يقوؿ; ُوزِنُت أنا  -وقاؿ; ُوزِنُت أنا وأبو بكر 

أبو بكر وزنوُ  -فرجحها  َوُوزِف أبو بكر باألُمَّة -النيب رجح، اضتمد هلل رجح النيب  -وأبو بكر فرجحت 
ويستمر الكالـ عن ىذه اظتضامُت  -ُوزِنُت أنا وأبو بكر فرجحت َوُوزِف أبو بكر باألُمَّة فرجحها  -ثقيل 

، ىذا كلو من االفًتاءات واألكاذيب يف مواجهة حديث، األحاديث اليت تقوؿ وتتحدث 21يف صفحة 
أثقل وأعلى درجة من إشناف الثقلُت، أو عن ضربة علّي يـو عن إشناف أيب طالب وأنَّو لو ُوزِف فإفَّ إشنانو 

اطتندؽ فإهنا أفضل من عبادة الثقلُت، ىذه اطتزعبالت واألكاذيب اليت تأتينا من واحد نامي وَمَكشَّف 
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 وليست ىذه مكاشفات، ىذه مكاشفات؟! ليس مكاشفات ىذه.
اطتطاب; بن  يقوؿ عمر -اطتطاب بن  لنرى العمق الفلسفي والعرفاين عند عمر 31نذىب إىل صفحة 

إحداىا أف مل تكن يف ديٍت،  -يف اظتصيبة  -ما ابتالين اهلل ثمصيبة إالَّ رأيُت هلل َعَليَّ فيها ثالث نَِعم 
; ومن  - ويستمر ابن عريب يقوؿ -الثانية حيث مل تكن أكرب منها، الثالثة ما وعَد اهلل عليها من الثواب 

ث نَِعم فقد انتقل إىل مصيبة أعظم من تلك اظتصيبة، فإنَّو يتعُت عليِو كاف يف مصيبة واحدة يرى ثال
إقامة ميزاف الشكر على ثالث نَِعم فابتاله اهلل ثمصيبة واحدة ليصرب عليها وابتلتُو معرفتُو يف تلك اظتصيبة 

ه اهلل فابتال -ىل الشكر على النعمة مصيبة؟! على أي حاؿ  -بثالث مصائب كّلَفُو اهلل الشكر عليها 
فانظر إىل معرفة  ،بثالث مصائب كلفو الشكر عليها حيث أعَلَمُو بتلك الِنَعم يف تلك اظتصيبة الواحدة

عمر رضي اهلل عنو كيف أوجب على نفسِو مثل ىذا وانظر إىل ما فيها من األدب حيُث َعَدَؿ عن النظِر 
عمة ػتبوبة لذاهتا فرضي فكاف لو مقاـ الرضا فيها من كوهنا مصيبة إىل رؤية الِنَعم فتلقاىا بالقبوؿ ألف الن

واالستسالـ والتفويض والصرب واالعتماد على اهلل وأيَن الناُس من ىذا الذوؽ الشريف، ومل زنكم أحد 
يعٍت رثما يكوف أحد  -من األولياء وال قاـ فيو مثل ىذا اظتقاـ مثل أيب بكر الصديق إالَّ من ال أعرفُو 

إالَّ من ال  -ىو ال يعرؼ فقط أنو وصل إىل ىذه الدرجات إال أبو بكر وعمر لكن ال يعرفو ابن عريب، 
إالَّ من ال أعرفُو  -ألنو ابن عريب يعرؼ كل شيء ما كاف وما يكوف وما ىو كائن  -أعرفُو فإنو رضي اهلل 

ء لقوتِو إال شي -يعٍت أبا بكر  -فإنو رضي اهلل عنو ما ظهر َقُط عليو ؽتا كاف عليو يف باطنِو من اظتعرفة 
يـو مات رسوؿ اهلل وذىلت اصتماعة وقالوا ما ُحكَي عنهم إال الصديق فإف اهلل تعاىل وفقو إلظهار القوة 

لكوف اهلل أّىَلُو  -بعد النيب يعٍت  -لإلمامة  -ألي شيء؟  -اليت أعطاه لكوف اهلل أّىَلُو دوف اصتماعة 
وف صاحيًا ال يكوف سكراف فقامت لو تلك القوة يف دوف اصتماعة لإلمامة والتقدـ واإلماـ البُد أف يك

بن  فلماذا أمََّر عليو النيب أسامة -الداللة على أف اهلل قد جعلُو ُمَقدَّـ اصتماعة يف اطتالفة عن رسوؿ اهلل 
واإلماـ البُد أف يكوف  -زيد وىو أصغر من أوالدِه؟ ٍب بعد ذلك لعن اظتتخلفُت عن جيش أسامة 

راف فقامت لو تلك القوة يف الداللة على أف اهلل قد جعلُو ُمَقدَّـ اصتماعة يف اطتالفة صاحياً ال يكوف سك
عن رسوؿ اهلل يف أمتِو كاظتعجزة للنيب يف الداللة على نبوتِو فلم يتقدـ وال حصل األمر إال لو عن طوع 

علّي والزىراء  من الذي كره خالفة أبا بكر؟ أىل البيت كرىوا اطتالفة، -من رتاعة وكره من آخرين 
ـُ اإلعتي واهلل يقوؿ; -واضتسن واضُتسُت   وليس ذلك نقصاً يف إمامتِو كراىة من كره فإفَّ ذلك ىو اظتقا
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فإذا كاف اطتالق الذي بيدِه ملكوت كل شيء  {وَكَزهاً طَىعاً وَاألَرضِ ىَاثِانسًََّ فًِ يٍَ ٌَسجُذُ }وَنِهّهِ
مثل ما  -يسجد لو كرىًا فكيف حاؿ خليفتِو ونائبِو يف خلقِو وىم الرسل فكيف حاؿ أيب بكر وغَته 

اهلل ُيسجد لو طوعًا وكرىًا كذلك اطتليفة أبو بكر صحيح بعض اظتسلمُت كانوا كارىُت طتالفتِو لكن 
 -ىل، أيُّ خزعبالت ىذه؟!! ىو ىذا الكشف ىذا العرفاف!!حاؿ أيب بكر كحاؿ اهلل سبحانو وتعا

لشبهة تقـو  -ألي شيء؟  -فكيف حاؿ أيب بكر وغَته فالبَُد من طائع وكاره يدخل يف األمر على كره 
يعٍت الذين كرىوا أبا بكر عتذه القضية لشبهة  -عنده إذا كاف ذا دين أو ىوى نفس إذا مل يكن لو دين 

واهلل  -لنقرأ الكالـ  -فالبَُد من طائع وكاره  -هة أو ىوى نفس إذا مل يكن لو دين إذا كاف ذا دين فلشب
َاوَاثِ فًِ يٍَ ٌَسجُذُ }وَنِهّهِيقوؿ; فإذا كاف اطتالق الذي بيدِه ملكوت كل  {وَكَزهاً طَىعاً وَاألَرضِ انسًَّ

اؿ أيب بكر وغَته فالبَُد شيء ُيسجد لو كرىًا فكيف حاؿ خليفتِو ونائبِو يف خلقِو وىم الرسل فكيف ح
لشبهة تقـو عنده إذا كاف ذا  -عليّّ دخل يف األمر على كره  -من طائع وكاره يدخل يف األمر على كره 
فأما من كره إمامتُو من الصحابة رضي اهلل عنهم فما كاف عن  ،دين أو ىوى نفس إذا مل يكن لو دين

ولكن كاف لشبهة قامت عندىم، رأى  ،ىوى نفس حُناشيهم من ذلك على طريق حسن الظن باصتماعة
رأى من رأى ذلك أنو أحقُّ ّٔا  -يعٍت ىذا عليّّ عليو السالـ  -من رأى ذلك أنو أحقُّ ّٔا منو يف رأيو 

وكذلك  ،تُو شبهتو ال يف علم اهلل فإف اهلل قد سبق علمو بأف رنعلُو خليفًة يف األرضمنو يف رأيو وما أعط
ِلماذا؟ ألنو ال  -عمر وعثماف وعلّي واضتسن ولو تقدـ غَُت أيب بكر ظتات أبو بكر يف خالفة من تقدمو 

ال تالحظوف ال أدري من أين يأٌب ّٔذه القوانُت، أ -ولو تقدـ  -شنكن ألف أبا بكر ىو األعلى درجة 
ولو تقدـ غَُت أيب بكر ظتات أبو بكر يف خالفة من تقدمو والبَُد يف علم اهلل أف يكوف  -ىذه خزعبالت 

ىو ىذا الكتاب الذي مل يأٌب أحٌد ثمثلِو كما يقوؿ السيد الطباطبائي مل يأٌب أحٌد يف اإلسالـ  -خليفة 
 لو مرَّ علينا يف كالـ اظترجع السيد صدر بسطر كالذي جاء بِو ابن عريب أو ىذا الكتاب الذي ال نظَت

والبَُد يف علم اهلل  -الدين الصدر رضواف اهلل تعاىل عليو بأف ىذا الكتاب ليس لو ثاين ّٔذه الكلمات 
بأنَُّو أوعتم ضتاقًا باآلخرة فكاف  -أبو بكر  -أف يكوف خليفة فتقدمهم بالزماف بأنو، فتَػَقدََّمُهم بالزماف 

يف اطتالفة ترتيب أعمارىم فالبُد أف يتأخر عنها من يتأخر مفارقتُو للدنيا ليلي اصتميع  سبب ىذا الًتتيب
ذلك اظتنصب وفضُل بعضهم على بعض مصروؼ إىل اهلل ىو العامل ثمنازعتم عنده فإفَّ اظتخلوؽ ما يعلم 
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كر على كل وتناقضات مرًة يفضلهم يفضل أبا ب -ما يف نفس اطتالق إال ما يعلمو بو اطتالق سبحانو 
 أحد ومرة أخرى يقوؿ ىو ال يعلم من ىو األفضل الفاضل من اظتفضوؿ، ترىات يف ترىات.

فكانت لػي بنت ترضع وكاف عمرىا دوف  -يتحدث عن بنتِو ىو ابن عريب  33 نذىب إىل صفحة;
ماً كاف عمرىا دوف السنتُت وفوؽ السنة ال تتكلم فأخذت أالعبها يو   -رضيعة  -السنتُت وفوؽ السنة 
إين أريد أف أسألِك عن مسألة  ;فأصغت إلػّي فقلت لػها -يبدو أف اسػمها زينب  -فقلت لػها يا زينب 

قالت لػي; يػجب عليو الغسل بكالـ  ،مستفتيًا ما قولِك يف رجل جاَمع امرأتو ولػم يُنزِؿ ماذا يػجب عليوِ 
 فصيح وأمها وجدتػها يسمعاف فصرخت جدتػها وُغشَي عليها.

الصفحة، ىذه كرامات، كرامات بنت ابن عريب، أمَّا الزىراء يبدو أنػها لػم َتكُمل، بنت عريب يف نفس 
وىي رضيعة كاملة بػحيث عندىا علم كامل، علّي ابن أيب طالب عنده شبهة أمَّا زينب بنت ابن عريب 

 وىي رضيعة كاملة يعنػي جامعة للشرائط.
اضتالج ىو من نفس الصنف من  -ومن عارَض القرآف من أين أتى عليو كاضتالج  - 33يف صفحة; 

 ،نفس صنف العرفاء لكن ألنو شيعي يذمو، ألف اضتالج يف أصلو شيعي وإالَّ اضتالج مسلكو منحرؼ
لكن ألف أصلو شيعي وبقية الصوفية الذين رنعلهم يف أعلى اظتراتب، اضتالج أفضل منهم عرفانًا وُعمقاً 

ومن عارَض القرآف من أين أتى عليو كاضتالج حُت دخل  -ألف اضتالج أصولو شيعية ىو يذمُو لكن 
فدعا عليو  ،عثماف اظتكي فقاؿ لو; يا حالج ما تصنع؟ فقاؿ; ىو ذا أعارض القرآفبن  عليو عمر

ما ُأصيَب اضتالج إال بدعاء ىذا الشيخ عليو  -يعٍت مشيخة الصوفية والعرفاء  -فكانت اظتشيخة تقوؿ 
 فاضتالج مذمـو ألنُو شيعي وإال البقية نفس الشيء يعٍت اظتطر متساوي. -

وىو يتحدث يف معرفة منزلة اظتالمية من اضتضرة الػُمَحمَّدية، وىذه اظتصطلحات  52نذىب إىل صفحة; 
 -ثَت من ىذه اظتصطلحات ال معٌت عتا ىو يأٌب ّٔا ويضع، بعض مصطلحاتو قد تصيب الواقع لكن الك

فأال يبدو أف أبا بكر ىو  -وأيب بكر الصديق رضي اهلل عنو  -ىذا اظتقاـ  -وىذا مقاـ رسوؿ اهلل 
من  -وىذا مقاـ رسوؿ اهلل وأيب بكر الصديق رضي اهلل عنو وؽتن حتقق بو من الشيوخ  -األفضل طُرًّا 

وىو يُلقي علينا بػهذه  -وأبو سعيد اطتراز وأبو يزيد البسطامي زتدوف القّصار  -الشيوخ يف ىذا الػمقاـ 
وؽتن حتقق بو من الشيوخ زتدوف القّصار وأبو سعيد اطتراز وأبو يزيد البسطامي وكاف يف  -األسػماء 

وعبد القادر اصتيلي  -يالين گيعنػي عبد القادر ال -الشبل وعبد القادر اصتيلي بن  زماننا ىذا أبو السعود
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وػتمد األواين وصاحل الرببري وأبو عبِد اهلل الشريف ويوسف  -يالين گكتبهم يسػمونو الػجيلي وىو اليف   -
بن  الػمجاىد وعبد اهللبن  قسـو وأبو عبد اهللبن  تعز وابن جعدوف اضتناوي وػتمدبن  الشربيلي ويوسف

 -يضيق الكتاب عن ذكرىم  تاستسة وأبو عبد اهلل الػمهدوي وعبد اهلل القطاف وأبو العباس اضتصار وما
وأين آؿ مػَُحمَّد؟ والكتاب مليء من ىذه األسػماء التػي ال تعرؼ رأسػها من ذيلها، ىذا ىو الكشف 

 الػحقيقي ىذه ىي الػحقائق.
ولػمَّا وصل اظتعراج الرفريف بالرسوؿ إىل مقامو الذي ال يتعداه الرفرؼ زُّج بو يف  - 74نذىب إىل صفحة 

وأخذُه اضتاؿ فصار يتمايل فيو دتايل السراج إذا ىّب عليو نسيٌم  ،النور من رتيع نواحيوالنور زَّج غماـ 
رقيق شُنيلُو وال يُطفئُو ومل يرى معُو أحدًا يأنُس بو وال يركُن إليو وقد أعطتُو اظتعرفة أنُو ال يصُح األُنس إال 

ذلك على وجو خاص يرجع إىل الكوف وإذا أضيفت اظتؤانسة فإدنا  ،باظتناسب وال مناسبة بُت اهلل وعبده
وىذا ؽتا يُدلك أف اإلسراء كاف جبسمو ألف األرواح ال  ،فأعطتُو ىذه اظتعرفة الوحشة النفرادِه بنفسو

فلما علم اهلل منُو ذلك وكيف ال يعلمُو وىو الذي خلقُو يف نفسو  ،تتصف بالوحشة وال اإلستيحاش
و فيو فنوديَّ بصوت يشبو صوت أيب بكر تأنيسًا لُو بو إذ  وطلب عليو السالـ الدنو بقوة اظتقاـ الذي ى

فحّن لذلك وأنس بو وتعجَّب من ذلك اللساف يف ذلك اظتوطن وكيف جاءُه من  ،كاف أنيسُو يف اظتعهود
 يعٍت النيب ال يأنس باهلل ويأنس بأيب بكر، كشٌف يف أعلى الدرجات. -العلو وقد تركُو باألرض 
 ،كانت القراءة يف ىذه الكتب تتعبكم شنكن أف تسًتزنوا وتعودوا، الربنامج طويلكما قلُت قبل قليل إذا  

واضتلقات القادمة مستمرة يف قراءة كتب ابن عريب ولن أترؾ الكتاب حىت أتػِّمُو فمن تعب الرموت  
مة أال ترى لَػمَّا طَعنت الصحابة يف أمارة أسا - 4:كنًتوؿ بأيديكم وانتقلوا إىل قناة أخرى، صفحة; 

أال ترى لػمَّا طعنت الصحابة يف أمارة  -من الذي طعن؟ أبو بكر وعمر ىم الذين طعنوا  -بن زيد 
زيد لَػمَّا قدمُو رسوؿ اهلل على اصتيش فربز خارج اظتدينة وأمرُه أف يطأ جبيشِو ذلك أرض الرـو بن  أسامة

ؿ رسوؿ اهلل للطاعنُت يف فقا -ىو يعلم بأف، ىذه قضية معروفة  -ويف رتلة اصتيش أبو بكر وعمر 
 يعٍت أف أسامة -أمارتو طاظتا واهلل ما طعنتم يف إمارة أبيو قبل ذلك أما واهلل إنُو طتليٌق ّٔا ػ أو ػ جديٌر ّٔا 

سنة ىو جدير باإلمارة وأبو بكر وعمر ما كانا جديرين، اضتقائق البد  27زيد الشاب الذي عمره بن 
; وقد طعنت اظتالئكة - ية طعن أيب بكر وعمر وأمثاعتم؟ يقوؿأف تتجلى وتظهر فكيف يربر ىذه القض

يف خالفة آدـ عليو السالـ وعليهم فأجأّم اهلل على ذلك كما أجاب رسوؿ اهلل، كما أجاب رسوؿ اهلل 
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اهلل لعن اظتالئكة، رسوؿ اهلل لعن ىؤالء الذين ختلفوا عن  -يف حق أسامة ختلقًا بأخالؽ اهلل يف ذلك 
اظتالئكة بعد ذلك سجدت آلدـ فهل سجد أبو بكر وعمر ألسامة؟ فهل أطاعوا عليَّاً جيش أسامة ٍب 

 -اإلماـ اضتقيقي؟ ما ىذه اطتزعبالت، ىل ىو ىذا الكشف؟! أيُّ كشف ىذا!! أيُّ ترىات ىذه؟! 
وقد طعنت اظتالئكة يف خالفة آدـ عليو السالـ وعليهم فأجأّم اهلل على ذلك كما أجاب رسوؿ اهلل يف 

 .4:ىذا يف صفحة;  -أسامة ختلقاً بأخالؽ اهلل يف ذلك  حق
وقاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم َكُمل من الرجاؿ كثَتوف ومن النساء  - 212نذىب إىل صفحة 

ظالمُة فاطمة، اإلصرار على ظُلم فاطمة واإلصرار على تػمجيد  -مرمي بنُت عمراف وآسية امرأة فرعوف 
الػمرأتاف كُملتا فاطمة ناقصة، لعنُة اهلل على كل من يقوؿ بذلك ولعنُة اهلل أعداء فاطمة، فقط ىاتاف 

ٍب اعلم أف منزلة الػمرأة من  -على كل من يدافع عن كلّْ قائل بذلك، ثػم يتػحدث عن منزلة النساء 
; - إىل أف يقوؿ -الرجل يف أصل اإلرناد منزلُة الرحم من الرزتن فإهنا شِجنٌة منو فخرجت على صورتو 

أي من وصل  -ولَػمَّا تقرر ما ذكرناه أيّد ىذا النسب بقولو فمن وصلها وصلُو اهلل ومن قطعها قطعُو اهلل 
الرحم، ىذه الكلمات قالػها للزىراء ما قالػها لعمـو النساء، ىو يػجعلها يف عمـو النساء ويقوؿ أف الػمرأة 

ك جاء يف أحاديث النبػي أف الرحم من وصلها ولذل ،بالنسبة للرجل أي امرأة بػمنزلة الرحم من الرحػمن
وصلُو اهلل ومن قطعها قطعُو اهلل، الػحديث عن الػمرأة، ىنا انتقاص من فاطمة بذكر أف الكماؿ آلسية 
ومريػم فقط، وىنا ظالمة أخرى تفسَت الرحم وتفسَت صلة الرحم وقطع الرحم بػهذه الصورة كل ذلك 

ف واالنكشاؼ وأف كل ىذا من اإللػهاـ والػحقائق، ىنيئًا لكم يا يدُؿ على أف ابن عريب يف غاية الكش
 .تُقدسونو وتُػِجلونو ىنيئاً لكممن 

 -فال تظن أف سؤاؿ موسى رؤية ربِو أنو فاقٌد للرؤيا اليت كانت حالُة أيب بكر الصديق  - 246صفحة; 
ربِو أنو فاقٌد للرؤيا اليت كانت فال تظن أف سؤاؿ موسى رؤية  -مقارنة دائمًا بُت األنبياء وبُت أيب بكر 

حالُة أيب بكر الصديق رضي اهلل عنو يف قولو ما رأيُت شيئًا إال رأيُت اهلل قبلو، ىذه الرؤيا ما ىي الرؤيا 
اليت طلبها موسى من ربو فإهنا رؤيا حاصلة لُو لعلو رتبتو فإف ذوؽ الصادؽ ما ىو ذوؽ الصديق فالرؤيا 

 .246ىذا يف صفحة;  - عقالً ثابتة بال شك ذوقاً ونقالً ال
فمن ىناؾ ظهر اختاذ اإلماـ وأف يكوف واحدًا يف  -ُكلُّ الكراماِت واألغتاِد أليب بكر   :26صفحة; 

ؽتكن يكوف  -الزماف ظاىرًا بالسيف فقد يكوف ُقطُب الوقت ىو اإلماـ نفسو كأيب بكر وغَتِه يف وقتو 
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القطب ىو الذي بسببو ينزؿ  -فمن ىناؾ  -يعٍت اإلماـ، يعٍت إماـ اظتعنوي واإلماـ السياسي والشرعي 
فمن ىناؾ ظهر اختاذ اإلماـ وأف يكوف واحدًا يف الزماف ظاىرًا بالسيف فقد يكوف ُقطُب  -الفيض 

اطتالفة لقطب وقد ال يكوف قطب الوقت فتكوف  ،الوقت ىو اإلماـ نفسو كأيب بكر وغَتِه يف وقتو
الوقت الذي ال يظهر إال بصفة العدؿ ويكوف ىذا اطتليفة الظاىر من رتلة نّواب القطب يف الباطن من 

فاصتور والعدؿ يقع يف أئمة الظاىر وال يكوف القطب عدالً  -خزعبالت ولكن نقرؤىا  -حيث ال يشعر 
أحدًا على كينونتو يف مقاـ وأما سبب ظهورِه يف وقت وخفاء بعضهم يف وقت فهو أف اهلل ما جرب 

وإدنا اهلل أعطاه األىلية لذلك اظتقاـ وعرض عليو الظهور فيو بالسيف حسبما ما أمرُه، فمن قبلُو  ،اطتالفة
ظهر بالسيف فكاف خليفًة ظاىراً وباطناً ما ٍبَّ غَته وإف أختار عدـ الظهور ظتصلحة رآىا أخفاه اهلل وأقاـ 

يعٍت خلفاء بٍت أمية ىؤالء ينوبوف عن األقطاب رنوروف  -يفة رنور ويعدؿ عنُو نائبًا يف العامل يسمى خل
وقد يكوف عاداًل على قدر ما يوفقو اهلل سبحانو ويكوف حكمُو وإف كاف جائراً حكم اإلماـ  -ويعدلوف 

ىت لو كاف ح -العادؿ من نازعُو قُتل وال يقتل إال اآلخر فإنُو اظتنازع وأمرنا اهلل أف ال خنرج يداً من طاعتو 
ما ىذه الػخزعبالت؟! ما  -وأخربنا أنُو من عدؿ منهم فلهم وأف من جار منهم فعليهم ولنا  -جائر 

ىذه الًُتىات؟! ىل ىذا منطُق العقل أـ منطُق الكشف أـ منطُق الفقو أـ منطُق ماذا؟ واهلِل ما ىذا إال 
 .:26منطُق القوِؿ الثقيل الذي تعرفوف اتػجاىاتِو أنتم، ىذا صفحة; 

كما تػحَت رسوؿ اهلل يف   -الكالـ طويل أنا أشَت فقط إىل موطن الػحاجة  292نذىب إىل صفحة; 
فاستوحش وسبب  ،مثل ىذا الػمقاـ يف منزلة أخرى لَػمَّا قيل لُو حُت أسري بو وأقيَم يف النوِر وحده

تالحظوف نفس  -ألُنس إىل أف يقوؿ; فناداُه من ناداه بصوت أيب بكر إذ كاف قد اعتاد ا -استيحاشو 
الوقائع تتكرر على طوؿ الكتاب وأنا لػم أتتبع ىذه األحداث بنفسها أبداً، ىذه اختيارات ىكذا 
ونػماذج اخًتتػها من ىنا ومن ىناؾ وإال ىذه تتكرر على طوؿ الكتاب، ىذا ىو كتاب الػحقائق وكتاب 

فناداُه من ناداه بصوت أيب  -يف معراجو و و ئىذا يف إسرا -فناداُه من ناداه بصوت أيب بكر  -العرفاف 
 -بكر إذ كاف قد اعتاد األُنس بو فأنس للنداء وأصغى إليو وزالت عنُو تلك الوحشة بصوت أيب بكر 

ىو مع اهلل واستاحش أصابتُو الوحشة النبػي فلمَّا خاطبُو بصوت أيب بكر ذىبت الوحشة من النبػي، إىل 
ألف  -لُيعرّفُو  -ألي شيء؟  -ػمنسوب إليو الكالـ بصوت أيب بكر أف يقوؿ; فناداُه االسُم العليم ال

ألف النبػي ما كاف يعرؼ مرتبة أيب بكر عند اهلل كم  -بػمرتبِة أيب بكر ويؤنسُو بو  -النبػي ما كاف يعرؼ 
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 ىنيئاً لعرفاء الشيعة. -لُيعرّفُو بػمرتبِة أيب بكر ويؤنسُو بو  -ىي فناداه بػهذا الصوت 
وىذا   -وكذا ذكر أف كل واحد من اطتلفاء األربعة ما مات حىت بلغ ثالثاً وستُت سنة  - 341صفحة; 

سنة بعمر النبػي البقية كلُو كذب أعمارىم مػختلفة، لكنُو  74كلُو كذب فقط أمَت الػمؤمنُت كاف عمره 
ف كل واحد وكذا ذكر أ -ىم يقولوف وىذا ابن عريب أيضاً يقوؿ، ىذا من الكشف من كشف ابن عريب 

سنة إثباتًا أهنم قُبضوا يف االختصاص  74ػ أو ػ ذُكر أف كل واحد من اطتلفاء األربعة ما مات حىت بلغ 
الػُمَحمَّدي ال يف حكم الشرع الػمشًتؾ فمن ىذا الػمنزؿ تعُت ىؤالء األربعة من غَتىم وتعينت العشرة 

ىذا الػمنزؿ الذين ىم أبو بكر وعمر  وتعينت العشرة أيضًا من -العشرة الػمبشرة  -أيضًا من ىذا
الػجراح فهذا منزلػهم بن  عوؼ وأبو عبيدةبن  وعثماف وعلي وسعد وسعيد وطلحة والزبَت وعبد الرزتن

الذي منُو عينهم رسوؿ اهلل وشهد عتم باصتنة،، الذي منُو عيّنهم رسوؿ اهلل وشهد عتم باصتنة يف غتلس 
 .341ىات ومن السفاسف، ىذا يف صفحة إىل غَت ذلك من الًتُ  -واحد بأشتائهم 

وإنػما كشف اهلُل ىذا السر لػمن كشفُو لَتى يف مرآتو صورة اطتلق اإلعتي وكيف  - 386إىل صفحة  
وىو قوؿ أيب بكر الصديق رضي اهلل عنو ما رأيُت شيئاً إال  ،صدور األشياء وظهورىا يف الوجود من عندهِ 

ك الشيء فيكوف صاحب ىذا الكشف خالّقًا وىو الذي أرادُه رأيُت اهلل قبلو، فَتى من أين صدر ذل
إىل آخر كالمِو، الكالـ طويل وعلى ىذا  ...اضتق منُو ّٔذا الكشف بل يعلم أنُو خاّلؽ من ىذا الكشف

النػمط من ىذه الػمعاين التػي ال رأس لػها وال ذيل لػها، قطعًا العرفاء ال يقبلوف ألنػهم يروف الػمعاين 
 مثل ىذه الػمطالب. العميقة يف

 421ىم العرفاء يقولوف بأف ىذا الػموسوعة العرفانية األكرب ونػحُن نقرأ منها وىذا ىو العرفاف، صفحة; 
ولَػمِّا كاف يف اإلنساف الكامل الػِمثل والضد والػخالؼ كما ىو يف األشتاء اإلعتية الػِمثل كالرزتن  -

 -النبػي صلى اهلل عليو وآلو  -قاؿ إىل النيب يرفع ذنمنا  -إىل آخره  -الرحيم والػخالؼ كالرزتن الصبور 
لو كنُت متخذًا خلياًل الختذُت أبا بكر خليال لكن صاحبكم خليُل اهلل  ،يرفُع ذنمنا إىل الرُتب العالية

تالحظوف نفس األحاديث يروح يروح ويرجع إليها، يروح يروح  -واهلُل يقوؿ واختذ اهلُل إبراىيم خليال 
ليها، ألف الكشف يأمرُه بذلك، ىذا الػجزء الػخامس وكلما تالحظوف تعرفوف الكثَت من الًُتىات ويرجع إ

 ناىا.أيتضح العنواف ىذه ىنا العنواف غَت واضح ألف الًُتىات لػم نكن قد قر 
 الـجزء السادس
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فمن ; - يتػحدث عن منزلة سجود القلب والوجو إىل آخره يقوؿ -فمن مل يرفع رأسُو  - 24صفحة; 
مل يرفع رأسُو يف سجود قلبو فهو الذي ال يزاؿ يشهد اضتق دائماً يف كل شيء فال يرى شيئاً إال ويرى اهلل 

وىذه حالة أيب بكر الصديق وال تظن يف العامل أنُو مل يكن ساجداً ٍب سجد بل مل يزؿ  ،قبل ذلك الشيء
ف لُو عن سجودِه فعلمُو وبعُض العامل فإف السجود لُو ذاٌب وإدنا بعُض العامل كش -أبو بكر  -ساجداً 

فتخيل أنُو يرفع ويسجد ويتصرؼ كيف يشاء وذلك ىو حاؿ أيب  ،مل يكشف لُو عن سجوده فجهلوُ 
 .24ىذه يف صفحة;  -بكر الصديق فال يرى شيئاً إال ويرى اهلل قبل ذلك الشيء 

 -عن بصري وبصَتٌب  ابن عريب ىو يتحدث عن نفسِو، ابن عريب يقوؿ; وكشف اهللُ  46يف صفحة; 
ناه ىذا عمى، عمى وضالؿ ولكن ىو يقوؿ أال واهلل ىذا ليس كشف عن البصر والبصَتة ىذا الذي قر 

ورأيُت بعُت اطتياؿ ماال  ،وكشف اهللُ عن بصري وبصَتٌب وخيايل فرأيُت بعُت البصر ماال يُدرُؾ إال بو ;-
ّٔا فصار األمُر يل مشهودًا واضتكُم اظتتخيل اظتتوىم ورأيُت بعُت البصَتة ماال يُدرُؾ إال  ،يُدرُؾ إال بو

فعلمُت قدر من اتبعتُو وىو الرسوؿ اظتبعوث إيلَّ ػُتَمَّد وشاىدُت رتيع األنبياء كلهم من  ،بالتقليد موجوداً 
آدـ إىل ػُتَمَّد عليهم السالـ وأشهدين اهلل تعاىل اظتؤمنُت ّٔم كلهم حىت ما بقي منهم من أحد ؽتن كاف 

ورأيُت مراتب اصتماعة كلها فعلمت أقدارىم واطلعُت على  ،وف إىل يـو القيامة خاصهم وعامهمويك
رتيع ما آمنُت بو غُتَماًل ؽتا ىو يف العامل العلوي وشهدُت ذلك كلو فلما زحزحٍت علُم ما رأيتُو وعاينتُو 

 لعيٍت وال لشهودي فواخيُت فلم أزؿ أقوؿ وأعمل ما أقولُو وأعملُو لقوؿ النيب ال لعلمي وال ،عن إشناين
 ىذه حالة خاصة فقط يف ابن عريب. -بُت اإلشناف والعياف وىذا عزيُز الوجود يف األتباع 

فلما صلى جاءُه جربيل بالرباؽ فركب عليو  -اضتديث عن منزؿ التوكل اطتامس  66 ;نذىب إىل صفحة
واحتاج إىل الشرب فأتاُه  -يب عطش الن -ومعُو جربيل فطار الرباؽ يف اعتواء فاخًتؽ بو اصتو فعطش 

يعٍت قبل حترمي اطتمر ىل كاف  -وذلك قبل حترمي اطتمر  ،جربيل عليو السالـ بإناءين إناء لنب وإناء ستر
النيب يشرب اطتمر يعٍت؟! ماذا؟! ما ىذه الًُتىات؟ ٍب إذا كاف ىذا اطتمر من ستر العامل العلوي ما عالقة 

فعرضهما  ،فأتاُه جربيل عليو السالـ بإناءين إناء لنب وإناء ستر وذلك قبل حترمي اطتمر -التحرمي باطتمر؟ 
ولذلك كاف يتأوؿ  ،عليو فتناوؿ اللنب فقاؿ لُو جربيل عليو السالـ; أصبت الفطرة أصاب اهلل بك أُمَّتك

كأين أوتيت بقدح لنب   خرّج البخاري يف الصحيح أف رسوؿ اهلل قاؿ; رأيتُ  ،اللنب إذا رآه يف النـو بالعلم
فشربتُو حىت رأيُت الري سنرج من حتت أظفاري، ٍب أعطيُت فضلي عمر، قالوا; ما أّولتُو يا رسوؿ اهلل؟ 
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، ولذلك كاف عمر 66إىل آخر الكالـ، ىذا يف صفحة;  ... قاؿ; العلم، فلما وصل إىل السماء الدنيا
ف علف اضتيوانات الذي جاء مذكورًا يف القرآف يعرؼ حىت معٌت اسم العلف، لػمَّا سألوه عن معٌت العل

ما عرفُو وىو مادة معروفة متداولة عند العرب وقاؿ لقد نُػهينا عن التعمق، يعنػي معرفة اسم العلف ىو 
الػخطاب وىذه الروايات بن  نوع من التعمق وىذا يؤيد ىذا الػمقاـ العلمي الذي ما نالُو إال عمر

 .موجودة يف كتبهم
النيب حينما عرج إىل وادي النور  -اإلذف يف الرؤيا بالدخوؿ على اضتق فسمع صوتاً  طلبف ;67صفحة 

اإلذف يف الرؤيا بالدخوؿ على اضتق فسمع صوتًا يشبو صوت أيب بكر وىو  فطلب -إىل بساط النور 
وقع يف فراعُو ذلك اطتطاب وقاؿ يف نفسِو أريب يصلي؟! فلما  ،يا ػُتَمَّد قف إف ربك ُيصلي ;يقوؿ لوُ 

نفسِو ىذا التعجب من ىذا اطتطاب وأنس بصوت أيب بكر الصديق تال عليو ىو الذي يصلي عليكم 
 لوال صوت أيب بكر َلَما اتضحت ىذه اضتقيقة. -ومالئكتُو فعلم عند ذلك ما ىو اظتراد بصالة اضتق 

التػي قلنا ال رأس  ىذه الكلمة -قاؿ الصديق رضي اهلل عنو العجُز عن درؾ اإلدراؾ إدراُؾ  ;:9صفحة 
العجُز عن درؾ اإلدراؾ إدراُؾ فمن ال يُدرِؾ إال بالعجز فكيف  -لػها وال ذيل ال نعرؼ ما معناىا 

وىذه كلمات ال معنػى لػها، ال حقيقة لػها يف عالػم  -يُوِصف أو كيف يُوَصف الػُمدرؾ لُو بتحصيلو 
ذه من الػمباين األصلية يف كتاب الفتوحات ولكن ىو ىذه الكلمة يرددىا، ى ،الواقع ويف عالػم العلم

قاؿ الصديق رضي اهلل عنو العجُز عن درؾ اإلدراؾ إدراؾ فمن ال يُدَرؾ إال بالعجز فكيف  -الػمكية 
 يُوِصف الػُمدرؾ لُو بتحصيلو.

يف نفس الصفحة يقوؿ; ويعلم التلميذ يف نفسو من الشيخ ما يعلمُو الشيخ من نفسو أنُو ػتل جرياف 
الربوبية حىت لو فُقد الشيخ مل يقم فقدُه عند ذلك التلميذ ذلك القياـ لعلمِو حباؿ شيخِو كأيب  أحكاـ

فما بقي أحد إال اضطرب وقاؿ ماال شنكن أف ُيسمع  ،بكر الصديق من رسوؿ اهلل حُت مات رسوؿ اهلل
تغَت عليو اضتاؿ لعلمو  فإنُو ما ،وشهد على نفسو يف ذلك اليـو بقصوره وعدـ معرفتِو برسولِو إال أبا بكر

ثما ٍَبّ وما ىو األمر عليو فصعد اظتنرب وقاؿ قارئًا وما ػُتَمٌَّد إال رسوٌؿ قد خلت من قبلو الرسل أفإف مات 
فًتاجع من حكم عليو وذنُو وعرؼ الناس حينئذ فضل أيب بكر على  ،أو قتل انقلبتُم على أعقابكم

فما بايعُو من بايعُو ُسدًى وما ختلف عن  -كالـ يتكرر نفس ال -فاستحق اإلمامة والتقدمي  ،اصتماعة
يعٍت الذي ختلف عن بيعتو أمَت اظتؤمنُت كاف  -بيعتو إال من جهل منُو ما جهل أيضًا من رسوؿ اهلل 
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ىنيئًا للعرفاء ّٔذه العقائد اضتلوة ؤّذا  ،رنهل من فضل أيب بكر كما كاف رنهل من فضل رسوؿ اهلل
فًتاجع من حكم عليو َوذنُُو وعرؼ الناس حينئذ فضل أيب بكر على اصتماعة فاستحق  -الكشف 

اإلمامة والتقدمي فما بايعُو من بايعُو ُسدًى وما ختلف عن بيعتو إال من جهل منُو ما جهل أيضًا من 
 يف حياتو رسوؿ اهلل أو من كاف يف ػتل نظر يف ذلك أو متأّواًل فإنو رضي اهلل عنو قد شهد لو رسوؿ اهلل

بفضلو على اصتماعة بالسر الذي ُوقر يف صدره فظهر حكُم ذلك السر يف ذلك اليـو و ليس إال ما 
ذكرناه وىو إستيفاء مقاـ العبودة حبيث أنُو مل سَنل منو بشيء يف حقو ويف حق رسوؿ اهلل فَػَعِلم ػُتَمَّد أف 

إال حبكم أنُو يرى ما سناطبُو اضتق سبحانُو بو أبا بكر الصديق مع من دعاه إليو وىو اهلل تعاىل ليس معُو 
على لساف رسولو يف كل خطاب يسمعُو منو بل من رتيع من سناطبو وقد َعّلمُو اضتق يف نفسو ميزاف ما 

 ... . يقبل من خطابو وما يرد
يعٍت أف أبا بكر حينما كاف يسمع النيب كاف يعتقد ويسمع أف ىذا اطتطاب من اهلل وليس من النيب 
وىكذا من رتيع األشياء، أيُّ صوت أي كالـ يسمعُو يعلم بأف ىذا الصوت ىو من اهلل سبحانو وتعاىل 

وىو اهلل تعاىل ليس معُو  فَػَعِلم ػُتَمَّد أف أبا بكر الصديق مع من دعاه إليو -بلساف اضتقيقة واالنكشاؼ 
إال حبكِم أنُو يرى ما سناطبُو اضتق سبحانُو بو على لساف رسولو يف كل خطاب يسمعُو منو بل من رتيع 

اهلل عّلم أبا بكر ميزاف يُػميز بُت اضتق والباطل ألنُو كاف معصوماً  -من سناطبو وقد َعّلمُو اضتق يف نفسو 
ُو اضتق يف نفسو ميزاف ما يقبل من خطابو وما يرد ونرجو إف شاء وقد عّلم -ىذا اظتيزاف ميزاف معصـو 
ولذلك ىو يف  -ونرجو إف شاء اهلل أف يكوف مقامنا ىذا  -مقاـ ابن عريب  -اهلل أف يكوف مقامنا ىذا 

ونرجو إف شاء اهلل أف  -فصوص الػِحكم يف الفتوحات اظتكية أّدعى بأف ىذا ىو من اهلل سبحانُو وتعاىل 
ُذقُت ىذا اظتقاـ ذوقًا ال مزاج  -ابن عريب يقوؿ  -منا ىذا وال رنعلها دعوة غَت صادقة فإين يكوف مقا

غَت أيب بكر  -مل يتقدـ أحد إىل ىذا  -فيو أعرفُو من نفسي وما شتعتُو من أحد ؽتن تقدمٍت بالزماف 
لو اجتمع الناس أف  ;ؿالصديق إال واحد من الرجاؿ اظتذكورين يف رسالة الُقشَتي فإنُو حكى عنو أنُو قا

وىذا ليس إال ظتن ذاؽ طعم العبودية لغَته ال  ،يُنزلوا نفسي منزلتها مٍت من اطتسة مل يستطيعوا ذلك
ولَػمَّا شهدت يل رتاعة أين على قدـ أيب بكر الصديق من الصحابة َعِلمت أنُو ليس إال مقاـ  ،يكوف

قاـ ليس إال أليب بكر والبن عريب فقط رضواف اهلل فهذا اظت -العبودة احملضة هلل اضتمد والشكر على ذلك 
 ، ورضواف اهلل تعاىل على عرفائنا الذين يقبلوف ثمثل ىذه الًُتىات.1:تعاىل عليهما، ىذا يف صفحة; 
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ىو كل ىذه مراتب، مراتب الدراويش، العرفاء، الصوفية، الذين ال أدري  -والذاكروف  - 8:صفحة 
ضتق فأورثُو الذكر غُتالسة اضتق وأورثتُو الػُمجالسة مشاىدة اضتق ورؤيتُو والذاكروف ىم جلساء ا -من ىم 

يف األشياء يقوؿ الصديق; ما رأيُت شيئًا إال رأيُت اهلل قبلو وعمر معُو وغَتُه بعده وغَتُه فيو وغَته ما 
عاىل ضرب لُو رأيُت شيئًا من غَت ارتباط بشيء وأورثتُو رؤية اضتق تأخرُه عّما كاف يتوىم من أف اهلل ت

 .8:إىل آخر الكالـ فهذه اظتراتب العالية ىي أليب بكر ولعمر، ىذا يف صفحة;  ...بسهم يف الربوبية 
كما جاء يف اإلماـ إذا صلى وىو يعلم أف خلفُو من ىو أحق باإلمامة منو فلم   - 232يف صفحة; 

عاين يعرفوهنا وىو حديث عن اإلماـ يعٍت ىذه اظت -يقدمُو وتقدـ عليو مل يزؿ يف ُسفاؿ إىل يـو القيامة 
أنُو ما َوّلت أُمٌَّة أمرىا رجاًل قط وفيهم من ىو أعلم منو إال لم يزل أمرىم يذىب ُسفااًل  ;اضتسن

وىذا ىو الذي جرى يف األٌمَّة بعد النيب صلى اهلل عليو وآلو وىو  .حتى يعودوا إلى ملة َعَبَدة العجل
فكاف  ،ؿ بأف أبا بكر صلى يف أكثر من موطن وكاف النيب يصلي خلفويعرفوف ىذه اضتقائق وزنرفوهنا يقو 

كما   -الصحابة يقتدوف بأيب بكر وىو أمامهم وأبو بكر يقتدي بالنيب وىو وراءه، يعٍت اقتداء باظتقلويب 
جاء يف اإلماـ إذا صلى وىو يعلم أف خلفُو من ىو أحق باإلمامة منو فلم يقدمُو وتقدـ عليو مل يزؿ يف 
ُسفاؿ إىل يـو القيامة إال أف يُقدمُو ذلك األفضل فيتقدـ عن أمرِه كصالة أيب بكر برسوؿ اهلل وصالة 

عوؼ برسوؿ اهلل بن  عبد الرزتنوصالة  -ُكلهم صلوا برسوؿ اهلل   -عوؼ برسوؿ اهلل بن  عبد الرزتن
َلمَّا جاء وقد فاتتُو ركعة وتقدـ ألجل خروج الوقت فجاء رسوؿ اهلل وقد صلوا ركعة فصلى خلفو 

ولوال أف الشارع قرر حكم آّتهد من علماء ىذه األُمَّة ما ثبت  ،أحسنتم ;وشكرىم على ما فعلوا وقاؿ
ذي اصتوشن غتتهد، كلهم بن  غتتهد، عمر غتتهد، مشرمعاوية غتتهد، يزيد غتتهد، أبو بكر  -لُو حكم 

 .232غتتهدوف، اطتالؼ يف من ىو األعلم، من ىو األعلم؟ ىذه قضية حتتاج إىل حبث، صفحة; 
وعتذا ورد يف اطترب أف النيب قاؿ فيمن توضأ وصلى ركعتُت ومل زُنّدث نفسُو  - 266نذىب إىل صفحة 

فقاؿ لُو أبو بكر الصديق رضي اهلل عنو; فما  ،يَدخُل من أيها شاءبشيء فُتحت لُو أبواب اصتنة الثمانية 
عليو أف ال يُدخلها من أبوأّا كلها؟ فقرر رسوؿ اهلل قوؿ أيب بكر وأثبتُو ويف خرب جعلُو صاحب ىذا 

فلكل عضو باب واألعضاء ذتانية العُت واألذف واللساف واليد والبطن والفرج والرجل والقلب فقد  ،اضتاؿ
وأبو بكر يبدو أف جػميع أعضاءه تشتغل يف  -اإلنساف يف زمن واحد بأعماؿ ىذه األعضاء يقـو 

 جػميع االتػجاىات ولذلك سيدخل من جػميع أبواب الػجنة.
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وأمَّا رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم فإنو ذُكر يف الصحيح ػ أو ػ ذَكر يف  - 326نذىب إىل صفحة 
ل زَتََل عليها صاحبها فقالت; ما ُخلقُت عتذا وإدنا خلقُت للحرث الصحيح أف بقرًة يف زمن بٍت إسرائي

فقط ىؤالء الذين  -فقالت الصحابة; أبقرٌة تتكلم؟ فقاؿ رسوؿ اهلل; آمنُت ّٔذا أنا وأبو بكر وعمر 
 . 326يؤمنوف دائماً، ىذا يف صفحة 

وىذا الكالـ يروح  -دراُؾ وقاؿ الصديُق األكرب رضي اهلل عنو العجُز عن َدرِؾ اإلدراؾ إ - 3:1صفحة 
 ويرجع عليو.

وما نَػبَّو أحٌد فيما وصل إلينا على ىذا الوجو وما يتكوف منُو يف قلب اظتعتكف على  - 3:5صفحة 
ولكن حنُن ما أخذناُه من تنبيو أيب بكر الصديق عليو لكوننا ما فهمنا عنوُ  ،شهودِه إال أبو بكر الصديق

وقلنا ىذا  ،ٌت اهلل بنا فيو ففجئنا العلم بو ابتداًء ومل نكن نعرفُو فأنكرنا ذلكما أراد وال فكرنا فيو وإدنا أعت
; - إىل أف يقوؿ -من أين ففتح اهلل بيننا وبينُو ذلك الباب فعلمنا ما لنا من اضتق على اطتصوص 

لُو أف ولذلك قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم لَػمَّا خطب الناس يف حق علّي ابن أيب طالب إذ قيل 
ىذه قصة اإلفًتاء على أف أمَت اظتؤمنُت أراد أف سنطب ابنة أيب  -سنطب ابنة أيب جهل على ابنتو فاطمة 

 -جهل على فاطمة، ىذه القضايا يذكرىا ىو عن علّي، ىذه استاذ بيها يعٍت ىذه القضايا يأٌب ّٔا 
لي ابن أيب طالب إذ قيل لُو أنُو ولذلك قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم لَػمَّا خطب الناس يف حق ع

سنطب ابنة أيب جهل على ابنتو فاطمة فقاؿ; إف فاطمة بضعٌة مٍت يسوؤين ما يسوؤىا ويسرين ما يسرىا 
يقولوف ىذا اضتديث وىذا  ،ىذا لتحريف اضتديث الذي يشَت إىل غضب فاطمة من أيب بكر وعمر -

 -كتبو أف ىذه األحاديث كانت يف ىذه الواقعة موجود يف كتب القـو وخصوص ابن تيمية يركز عليو يف  
أف فاطمة بضعٌة مٍت يسوؤين ما يسوؤىا ويسرين ما يسرىا وأنُو ليس يل حترمي ما أحل اهلل وال حترمي ما 
حـر اهلل فمع معرفتِو بالوجو اطتاص اإلعتي مل يُعطيو إال إبقاء ما ىو ػتـر على حترشنو وما ىو ػتلل على 

ولكنُو قاؿ إف أراد ذلك يُطلق  ،لكحتليلو فما حـر على علّي نكاح ابنة أيب جهل إذ كاف حالاًل لو ذ
وأثٌت على زوج ابنتو األخرى خَتاً  ،ابنيت فواهلل ما جتتمع بنُت عدو اهلل وبنُت رسوؿ اهلل حتت رجل واحد

يعٍت ما أثٌت على علّي أثٌت على أزواج بناتو األخرى إف كاف للنيب بنات، ىذا عليّّ وىذا أبو بكر يف  -
راتب العالية وانكشفت لُو اضتقائق وكاف يف مقاـ الشهود وعليّّ يؤذي نفس الصفحة، أبو بكر بلغ اظت

  !!!فاطمة ويؤذي رسوؿ اهلل ىنيئاً لكم يا من حتبوف ابن عريب
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األجزاء الباقية أف شاء اهلل تعاىل يف يـو غد كما قلُت لكم أنا مع ابن عريب ورا ورا، إذا تعبتم يػمكنكم 
لقدر أكتفي وأعتقد أف الصورة بدأت تتضح شيئاً فشيئاً أسألكم الدعاء أف تنتقلوا إىل قناة أخرى، بػهذا ا

وأعوُذ بوجو رسوؿ اهلل أف أكوف مػمن يظلُم مػَُحمَّداً وآؿ مػَُحمَّد وإف كّنا أنا وغَتي نظلمهم بػجهلنا ألننا 
الػمصطفى أف  ال نعرُؼ مقاماتػهم فنحُن نظلمهم من ىذه الػجهة، أعوُذ بوجو رسوؿ اهلل بػجبُت مػَُحمَّد

أكوف من ُخصماء مػَُحمَّد وآؿ مػَُحمَّد وأعوُذ بوجو علّي سيد األوصياء أف أكوف مػمن ُيشكك يف 
مقاماتػهم وأعوُذ بناموس فاطمة الزىراء أف أكوف مػمن يػُحُب أعدائهم سادٌب يا مػَُحمَّد الػمصطفى ويا 

َعَكم، َمَعُكم ال مع غَتكم، سيدي يا صاحب الزماف عليُّ الػمرتضى ويا زىراء ويا قائم آؿ مػَُحمَّد إنّا مَ 
بك صلنػي عنك ال تقطعنػي ُأشِهُد اهلل أين معَك معك وذلك ليس بفضل منػي إنو بتوفيقك يا ابن 
رسوؿ إف سلبت توفيقك عنػي فإىل أين أعطي وجهي، وإىل من أمدُّ يدي يا ابن رسوؿ اهلل يا وجو اهلل 

 ألكم الدعاء، يف أماف اهلل.الذي إليو يتوجو األولياء، أس
 
 

 االثنين     
 1432رمضان  22
22  /2  /2011 

  
 

 

 



 

36 
 

 
 
 
 

 وفي الختام :
وىـذا المطبـوال ال  ،ال بُّد من التنبيو الى أنّنا حاولنا نقل نصوص البرنـام  ممـا 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

 

 


