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مقدمة

بسم هللا الرمحن الرحمي
امحلد هلل رب العاملني والصالة والسالم عىل أ�رشف ا ألنبياء واملرسلني حبيب �إهل العاملني
أ�يب القامس محمد وعىل �آهل الطيبني الطاهرين واللعن ادلامئ امل�ستدمي عىل أ�عداهئم وخمالفهيم
ومنكري فضائلهم ومناقهبم أ�مجعني من ا ألولني والآخرين �إىل قيام يوم ادلين.
طلب مين العديد من الإخوة ا ألفاضل طباعة مقاليت احلوارية مع �شيخ العرفاء املتصوفة
الأكرب (ابن عريب) املعنونة هبذا العنوان (فصوص احلمك قر�آن العرفاء) ككتيب بعد نرشي
لها مكقاةل عىل مدونيت (مقاالت طالب عمل) ألهنا منوذج واحض ورصحي خملالفات العرفاء اليت
العيص علهيم �إدراكها.
يسهُل عىل العوام فهمها واستيعاهبا وليست من املسائل الغامضة ّ
ذلكل معلنا عىل �إعادة صياغة هذه املقاةل لتكون كتيّب ًا مبعونة من أ�حد الإخوة ا ألفاضل حىت
التجرد عن العصبية والهوى وقراءة
خرج املقال يف ُحلته اجلديدة �آملني من القارئ الكرمي ّ
هذا الكت ّيب بإنصاف بعيد ًا عن أ�ي أ�حاكم م�سبقة ،سائلني املوىل ّعز وج ّل أ�ن ينفعنا
بقلب سلمي.
هبذا العمل يوم ال ينفع ما ٌل وال بنون �إال من أ�ىت هللا ٍ
وصىل هللا عىل �سيدان محمد و�آهل الطيبني الطاهرين..
طالب عمل
 1435/5/24هـ
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بسم هللا الرمحن الرحمي
صل عىل محمد و�آل محمد و ّجعل فرهجم والعن أ�عداءمه
اللهم ِ
مزنل من قبل هللا
ويح ّ
يتفوهون به هو ٌ
املتصوفة ب�أ ّن لك ما يكتبون���ه أ�و ّ
يزمع العرفاء و ّ
�سبحانه وتعاىل  ،فهم �إما يتلقونه مبارشة عن هللا بال و�سيط ! أ�و ابلإلهام و حديث القلب
أ�و عن طريق الويح بواسطة جربائيل!!
ويح برصحي
لكهنم يس���مون لك ذكل (كشف ًا) للتحايل واخلداع أل ّن تسمية كشفهم ب�أنه ٌ
العبارة �سيعرضهم ل إلحراج يف حال ّتقرر اختبارمه يف سائر املسائل بال سابق �إنذار!!
متفرقة يف طيات مصنفاهتم ،وليك نسلّط الضوء
وهلم يف هذا اخلصوص عبارات كثرية ّ
عىل هذا املوضوع دعوان نصحبمك معنا يف هذه الرحةل احلوارية مع زعمي العرفاء الأكرب ابن
عريب لنتباحث معه حول تفاصيل خمتلفة يف هذا املوضوع.
طالب علم :كيف حالكم يا شيخ العرفاء؟!
ابن عريب :حيمدين وأمحده ويعبدين وأعبده! 1
طالب علم :يا شيخ العرفاء دعك عن موضوع وحدة الوجود فنحن نريد
التحدّث معك حول قضية أخرى شائكة!
هل صحيح ما ُنقل عنك من أ ّنك تزعم ّ
بأن كتبك من ّزلة من السماء
كالقرآن وأنك تتلقاها عن اهلل س���بحانه وتعاىل كما يتلقى رسول اهلل
(صلى اهلل عليه وآله) القرآن الكريم ؟!
اب��ن عريب( :نعم يا طالب علم) إنام نورد يف كتابنا (الفتوحات املكية) ومجيع
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كتبنا ما يعطيه الكشف ويمليه احلق (اهلل) هذا طريقة القوم (العرفاء).2
طالب علم :وما الفرق بني مؤلفاتكم ومؤلفات باقي العلماء؟!
اب��ن عريب :ش��تان بني مؤلف يقول حدثني فالن رمح��ه اهلل عن فالن رمحه اهلل
وبني من يقول حدثني قلبي عن ريب وإن كان هذا رفيع القدر فشتان بينه وبني
من يقول حدثني ريب عن ريب أي حدثني ريب عن نفسه!! 3
طالب علم :على هذا فأنت تزعم هنا بأنك ال تنطق عن اهلوى؟!
ابن عريب( :نعم يا طالب علم) ال أتكلم إال عىل طريق األذن كام أين س��أقف
ف��إن تأليفنا هذا (الفتوح��ات املكية) وغ�يره (كالفصوص) ال
عندم��ا حيد يل ّ
جي��ري جمرى التواليف وال نج��ري نحن فيه جمرى املؤلفني فإن كل مؤلف إنام
ه��و حتت اختياره وإن كان جمب��ور ًا يف اختياره أو حتت العلم الذي يبثه خاصة
فيلقي ما يش��اء ويمسك ما يش��اء أو يلقي ما يعطيه العلم وحتكم عليه املسألة
الت��ي هو بصدده��ا حتى تربز حقيقتها ونحن يف تواليفنا لس��نا كذلك إنام هي
قل��وب عاكفة ع�لى باب احلرضة اإلهلية مراقبة ملا ينفتح ل��ه الباب فقرية خالية
من كل علم!!4
طال���ب عل���م :يا ش���يخ العرف���اء ّ
إن يف كتبك م���ا خيالف الق���رآن الكريم
َ
واحلدي���ث الش���ريف والعقل ،فلرمبا َ
وتوهمت أنه
ألفت الكتاب م���ن رأيك
من اهلل ؟!
ابن ع��ريب :اهلل تعاىل رتب عىل يدنا هذا الرتتيب فرتكن��اه ومل ندخل فيه برأينا
وال بعقولن��ا ف��اهلل يميل عىل القلوب باإلهلام مجيع ما يس��طره العامل يف الوجود
ّ
فإن العامل كتاب مسطور إهلي!!5
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طالب علم :وكيف ميلي اهلل عليك هذه الكتب؟ وأين؟
اب��ن عريب :إعل��م (يا طالب علم ) أن��ه ملا وصلت إىل هذا املن��زل (املقام) يف
معراج��ي الذي عرج يب لرييني من آياته س��بحانه ما ش��اء ومعي امللك
وق��ت
َ
(أي جربائيل)!6
تكتف بادعاء الوح���ي بل َ
زدت عليه
طال���ب عل���م :ما ش���اء اهلل! اهلل اهلل! مل ِ
َ
بعروجك إىل السماء؟! ال ينقصك إال القول بالعصمة والطهارة
القول
أيضاً؟!
ومطهر وإن ما يوحى إ ّيل ُفرقان كالقرآن متام ًا) !
ابن عريب( :نعم أنا معصوم
ّ
ِ
ٍ
وسواين
وخوالن جسمي فعدّ لني خلق ًا
طي
اللهّ أنشأ من
ّ
وأنشأ احلق يل روح ًا مطهر ًة فليس بنيان غريي مثل بنياين
ٍ
ِ7
ساموات بفرقان
إين ألعرف روح ًا كان ينزل يب من فوق سبع
اإلهلي هو الذي كان س��بحانه معلم��ه باإلهلام واإللقاء وبإنزال الروح
فالعلم
ّ
األم�ين (جربائيل) عىل قلبه وهذا الكتاب (الفتوحات املكية) من ذلك النمط
إهلي وإلقاء رباين أو نفث روحاين
عندنا فو اللهّ ما كتبت منه حرف ًا إال عن إمالء ّ
يف روع كياين!!8
وقد بينّ حبيبنا الق��ايض الطباطبائي منزلتي الرفيعة فقال :ليس يف الربايا بعد
النب��ي واألئمة من يضاهي حميي الدين ابن عريب يف معارفه العرفانية وحقائقه
النفسية!!!9
طالب علم :وما الدليل على كل ما ذكرته؟
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ابن عريب :أمل تس��مع ما قاله القايض الطباطبائي ع��ن كتايب الفتوحات حيث
بينّ بأنه ال يأتيه الباطل من بني يديه وال من خلفه!!
ق��ال القايض :لقد كتب حميي الدين (ابن عريب) كتاب « الفتوحات » يف مكّة
ثم بسط مجيع أوراقه عىل سقف الكعبة وتركها سنة لتُمحى املطالب
املكرمة ّ ،
ّ
ّ
احلق منها عن الباطل .
الباطلة منها ـ إن ُوجدت هبطول األمطار،
فيتشخص ّ
وبعد س��نة من هطول األمطار املتعاقبة مجع تلك األوراق املنشورة فشاهد ّ
أن
كلمة واحدة منها مل تمُ َح ومل ت ْ
ُغسل.10
طال���ب عل���م :كالم���ك مضح���ك ي���ا ش���يخ العرف���اء ولكن لرمب���ا يكون
القاض���ي الطباطبائ���ي صادق���اً يف تلك الرواي���ة! فالغيث طه���و ٌر ورمحة،
ويب���دو ّ
أن كتاب���ك بل���غ من جناس���ة الكفر درج��� ًة جعلت حت���ى األمطار
يفس���ر ع���دم امنحاء ح���رف من كتابك ! بالفعل ش���ر
تتجنب���ه وهذا ما ّ
البلية ما يضحك!
ّ
ان كالمك ال يقبله عاقل ولكن دعنا جناريك يف احلديث ونقول لك:
كيف َن َز َل عليك كتاب الفصوص ؟!
اب��ن ع��ريب( :يا طال��ب علم) إين رأيت رس��ول اهلل صىل اهلل عليه وس��لم يف
ٍ
مبرشة (رؤيا) ُأريتها يف العرش اآلخرة من حمرم س��نة س��بع وعرشين وستامئة
بمحروسة دمشق  ،وبيده صىل اهلل عليه وسلم كتاب  ،فقال يل :هذا (( كتاب
فص��وص احلك��م)) خذه واخ��رج به إىل الن��اس ينتفعون به ،فقلت :الس��مع
والطاعة هلل ولرس��وله وأويل األمر منا ك�ما أمرنا  .فح ّققت األمنية وأخلصت
الن ّية وجردت القصد واهلمة إىل إبراز هذا الكتاب كام حدّ ه يل رسول اهلل صىل
اهلل عليه وس��لم من غري زيادة وال نقصان  ،وس��ألت اهلل تعاىل أن جيعلني فيه
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خيصني
ويف مجيع أحوايل من عباده الذين ليس للشيطان عليهم سلطان  ،وأن ّ
الس ُبوحي والنّفث
ما يرقمه بناين وينطق به لساين وينطوي عليه جناين باإللقاء ّ
الروع النفيس بالتأييد االعتصامي  ،حتى أكون مرتمج ًا ال متحك ًام
الروحي يف ُ
ليتحق��ق من يقف عليه من أهل اهلل أصح��اب القلوب أنه من مقام التقديس
املن��زه عن األغراض النفس��ية التي يدخلها التلبيس ،وأرج��و أن يكون احلق
ّ
مل��ا س��مع دعائي قد أجاب ندائي  ،فام ُألقي إال م��ا ُيلقى إيل  ،وال أنزل يف هذا
عيل  ،ولست رسول ولكني وارث وآلخريت حارث.11
املسطور إال ما ينزّل به ّ

طال���ب علم :تقول بأن رس���ول اهلل أهداك الكت���اب وقال لك( :هذا كتاب
فصوص احلكم)  ،فهل تسمية كتاب الفصوص جاءت من هنا ؟!
ابن عريب :نعم  .مل أطلق عىل كتايب اسم فصوص احلكم وإنام جاء اسمه من عند
عرف النبي الكتاب هبذا اإلس��م!! وهذا ما ذكره لكم الدكتور
اهلل تعاىل وقد ّ
ستش��ف
حمس��ن جهانكريي أس��تاذ الفلس��فة يف جامعة طهران حيث يقولُ :ي
ُ
م��ن عبارة ابن عريب (فقال يل ه��ذا كتاب فصوص احلكم خذه واخرج به إىل
الناس ينتفعون به) ّ
أن ابن عريب مل يطلق عىل كتابه اس��م فصوص احلكم وإنام
كان اسمه من عند اهلل تعاىل أو ّ
أن الرسول قد أسامه هبذا اإلسم!!12
وق��ال القيرصي :قوله (أي ابن عريب) هذا كتاب فصوص احلكم ،حيتمل أن
يك��ون إخبار ًا منه ص�لى اهلل عليه وآله بأن اس��مه (أي الكتاب) عند اهلل هذا،
وأن يكون سماّ ه صىل اهلل عليه وآله بذلك وال بد أن تكون بني اإلسم واملسمى
مناس��بة ما عند أهل التحقيق فهذا اإلس��م يدل عىل أن مسامه خالصة احلكم
واألرسار املنزلة عىل أرواح األنبياء املذكورين فيه!!13
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إن هذا القول من الطرائف ولكن ماذا عن قولك ّ
طالب علمّ :
بأن الكتاب
من عند رسول اهلل (صلى اهلل عليه وآله)؟
ابن عريب :لكي تتيقن يا طالب علم من كون كتاب الفصوص مقدّ س ستجد
أن اهلل قد أمر حيدر اآلميل برشحه وقال ّ
ّ
بأن كتايب هو كتاب رس��ول اهلل حينام
قال:
أمرين احلق تعاىل برشح فصوص احلكم الذي هو منسوب إىل رسول اهلل (صىل
اهلل علي��ه وآله وس��لم) وأعطاه للش��يخ األعظم حميي الدي��ن األعرايب (كذا)
قدس اهلل رسه يف النوم وقال له :أوصله إىل عباد اهلل  ،املستح ّقني املستعدّ ين.14

طال���ب عل���مّ :
إن إدعاءك���م ه���ذا ادعا ٌء باط���ل وبغري دليل فنحن الش���يعة
اإلمامية ال نقبل باألحالم كدليل (مس���تقل) نس���تند عليه ونركن إليه
يف عقائدنا فكل ما ذكرته من األكاذيب واضح ِة البطالن!
ابن عريب :وكيف ال تصدّ ق يا طالب علم وقد شهد يل حيدر اآلميل بالصدق
حين�ما قالّ :
إن الش��يخ احلامتي (ابن عريب) و ّيل م��ن أولياء اهلل تعاىل والويل هلل
تعاىل ال يقول إال الواقع ّ
ألن صدور الكذب منه مستحيل!15
طالب علم :هل تقسم على أنه وحي من ّزل؟
إهلي وإلق��اء رباين أو نفث
اب��ن عريب :واللهّ ما كتبت من��ه حرف ًا إال عن إمالء ّ
روحاين يف ُروع كياين!!16
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طالب علم :يا شيخ العرفاء املتصوفة يكفي يف رد كالمك أنه متناقض
يض���رب بعض���ه بعضاً ،فمرة تقول ب ّ
���أن النيب أعطاك الكت���اب ،ومرة تقول
بأنك تلقيته مباشرة عن اهلل! وتناقضك هذا يكشف عن بطالن دعواك.
ابن عريب :جييبك عن هذا حيدر اآلميل حيث يقول :الكتاب فصوص احلكم
يكون من رس��ول اهلل (ص��م) ويكون وصل إليه (البن ع��ريب) منه (أي من
النب��ي) عىل الوج��ه املذكور من غري خالف (عند العرف��اء) ويكون فصوص
احلكم عديم املثل والنظري مثل القرآن!!17
طالب علم :يا ساتر ! مثل القرآن؟؟!!
ابن ع��ريب :نعم يا طالب علم مثل القرآن كام بينّ ذلك حبيبنا حيدر اآلميل يف
قول��ه :كان للنبي (صىل اهلل عليه وآله وس��لم) كتابان  ،النازل عليه والصادر
منه  .أما الكتاب النازل فالقرآن  ،وأما الكتاب الصادر فالفصوص  ،وب ّينا أهنام
عديام املثال والنظري وانحصار نوعيهام يف شخصيهام .أما الشيخ األعظم (ابن
عريب) فق��د بينا أيض ًا ّ
أن له كتابني :الواصل إلي��ه والصادر منه ،وأما الكتاب
الواص��ل إليه (من النبي) فالفصوص  ،وأما الكتاب الصادر منه فالفتوحات
 ،وبينا أهنام عديام املثال والنظري يف نوعيهام وانحصار نوعيهام يف شخصيهام.18
وق��د ذكر اآلميل يف موضع آخر بدل كلمة (واصل إليه) كلمة (النازل ألجل
الشيخ األكرب فصوص احلكم)!!19
طال���ب عل���م :أس���تغفر اهلل ربي وأت���وب إليه  ،،أع���وذ باهلل من ه���ذا الكفر ،،
جتع���ل كتاب الفصوص املش���حون بالكفريات واخلرافات يف مقام القرآن
اط ُل ِم ْن َبينْ ِ َي َد ْي ِه َولاَ ِم ْ
���ن َخ ْل ِف ِه} ال حول وال
الكري���م ال���ذي {لاَ َي ْأ ِتي��� ِه ا ْل َب ِ
قوة إال باهلل العلي العظيم!
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ولكن ما لفت انتباهي هو قول حيدر اآلملي (من غري خالف) فهل يعتقد
كل العرفاء ّ
بأن كتاب فصوص احلكم من ّزل كالقرآن ؟!
ابن عريب :نعم وهذا ما أكده حبيبنا العارف حيدر اآلميل أيض ًا بقوله :ال شك
وال خف��اء ّ
أن أرب��اب التحقيق وأصحاب الذوق (العرفاء) بأرسهم س�� ّلموا
وأقروا ب��ه واتفقوا عىل ّ
أن هذا الكتاب (فصوص احلكم) وصل إليه من
هذا ّ
النب��ي (صم) ع�لى الوجه الذي أخرب ب��ه هو (ابن عريب) يف أول��ه (أي يف أول
كت��اب الفصوص) وقد كتبوا له رشوح ًا ومدح��وه مدح ًا ال مزيد عليه ،وإىل
اآلن وهم عىل هذا واحلق يف طرفهم وليس احلال إال كام ذهبوا إليه.20
فالح��ظ يا طال��ب علم قوله (بأرسه��م) فهي تدل عىل أهن��م مجيع ًا يعتقدون
هبذا!!

طال���ب عل���م :قال تعاىلُ { :ق ْ
ال ُّن َع َل���ى أَ ْن َي ْأ ُتوا
���ل َل ِئ ِن ْ
���ت الإْ ِ ْن ُ
اج َت َم َع ِ
س َو جْ ِ
ون بمِ ِ ْث ِل ِه َو َل ْو َ
كَ
بمِ ِ ْث ِل َه َذا ا ْل ُق ْرآَ ِن لاَ َي ْأ ُت َ
ريا}
ض َظ ِه ً
ان َب ْع ُضه ْ
ُم ِل َب ْع ٍ
ّ
إن اهلل سبحانه وتعاىل نفى إمكان أن يأتي أحد مبثل القرآن الكريم حبيث
ل���و اجتمع���ت اجل���ن واإلنس عل���ى أن يأت���وا مبثله ال يس���تطيعون ! فكيف
تدّعون ّ
أن فصوص احلكم املشحون باهلرطقات مماثل للقرآن الكريم؟!
ابن عريبّ :
إن الفصوص والفتوحات وكل ما نكتبه كالقرآن ال يس��تطيع أحد
أن يتأيت بمثله!!
طالب علم :وما دليلك على هذا االدعاء الفارغ؟!
ابن عريب :وهل الطباطبائي (صاحب امليزان) يقول ش��يئ ًا فارغ ًا؟ إنّه قد قال
بكل رصاحة :مل يس��تطع أحد يف اإلس�لام أن يأيت بسطر واحد كمحي الدين
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(ابن عريب)!!21
طال���ب عل���م :ال حول وال ق���وة إال باهلل العل���ي العظيم! وم���اذا عن املعارف
���جلها األئم���ة عليهم الس�ل�ام وأصحابه���م؟ كيف قدمت���م عليها
ال�ت�ي س ّ
خزعبالتكم يا ابن عربي ؟!
ابن عريب :إذهب واسأل الطباطبائي (صاحب امليزان).
طالب علم :سوف يسأله منكر ونكري عن هذه وغريها من أباطيل العرفاء
يف قربه!
ط ّي���ب  ..ومل���اذا يا اب���ن عربي ُن ّزل فص���وص احلكم على الن�ب�ي أو ً
ال (كما
َ
عليك مباشرة؟!
تدّعي) ثم إليك؟! ملاذا مل ين ّزل
وضح حبيبنا حي��در اآلميل ّ
بأن كتايب (فص��وص احلكم) ال
اب��ن عريب :لق��د ّ
يمك��ن ص��دوره عن أي أح��د إال عن رس��ول اهلل ألنه كالق��رآن عديم املثال
والنظري!!
ُ
فمث��ل هذا الكت��اب (فصوص احلكم) املش��تمل ع�لى أعظم أرسار
فيق��ول:
أنبي��اء اهلل تعاىل وعلومه وأرشف رس��له وأوليائه وخواص��ه ال جيوز صدوره
املكمل املطلع عىل عل��وم األولني واآلخرين
إال م��ن مثل هذا النبي الكام��ل ّ
ألن��ه (أي كتاب فصوص احلكم) ل��و كان صدوره من غريه ،أي من غري هذا
املكمل ،لكان وضع ًا لليشء يف غري موضعه كالقرآن ،أعني كام
النب��ي الكامل ّ
أن القرآن مل جيوز أن ينزل عىل غريه  ...فكذلك صدور هذا الكتاب املوس��وم
ّ
بالفصوص فإنه ال جيوز أن يصدر عن غريه!!! 22
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طال���ب عل���مّ :
إن ه���ذا االدعاء مرف���وض عند العق�ل�اء وال يقبل���ه العلماء
والفقهاء فقد قال املريزا حبيب اهلل اخلوئي (قدس سره) رداً على ادعائك
ه���ذا :ولعم���ري إن هذه الرؤيا إما إفك و اف�ت�راء ال أصل هلا أص ً
ال  ،وإمنا
نسجها من تلقاء نفسه لتفتني مردته احلمقاء وترويج كتاب ضالله أو
أضغاث أحالم نفثها الشيطان يف روعه وألقاها يف أمنيته وكيف ميكن أن
يؤتيه النيب كتاباً فيه هدم أساس دينه وختريب بنيان مذهبه وم ّلته23؟
فما تقول يا شيخ العرفاء رداً عليه؟!
اب��ن عريب :كفانا مؤونة الرد عىل هذا حي��در اآلميل حني قال :اعلم أن بعض
الناس (الفقهاء) من املحجوبني عن اهلل تعاىل وعن أرساره املكنونة يف األنبياء
واألولي��اء قد ظنوا أن هذه الصورة التي جرت ب�ين النبي صىل اهلل عليه وآله
والشيخ (ابن عريب) قدس اهلل رسه مل تكن واقعة وال صحيحة يف نفس األمر
ب��ل كان��ت كذب ًا وافرتاء عىل النبي كام ظن بعض الكف��ار هذا املعنى يف القرآن
بعينه ونسبوه إىل السحر والشعر واالفرتاء والكذب.24
طال���ب عل���م :ال ح���ول وال قوة إال ب���اهلل العل���ي العظيم! س���اويتم الفقهاء
العظام بكفار قريش؟!! وكل هذا لعدم قبوهلم بكتابكم اخلرايف فصوص
احلكم؟!
دع���ك من كل هذا يا ش���يخ العرف���اء ولنرجع إىل قول���ك ّ
بأن كتابك
فصوص احلكم من ّزل كالقرآن ( على حد زعمك)
لق���د وجدن���ا الع���ارف القيصري وهو صاح���ب أكرب وأهم ش���رح لكتابك
الفصوص ،يقول يف شرحه للمقدمة« :قوله (أي ابن عربي ) خذه واخرج
به (أي أخرج بكتاب الفصوص) إىل ال ّناس أي خذه م ّ
ين يف سرك وغ ّيبك
واخرج به إىل عامل احلس والش���هادة بتعبريك إ ّياه وتقريرك معناه بعبارة
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تناسبه وإشارة توافقه »
أق���ولّ :
إن معنى كالم القيصري يف قوله (بتعبريك إياه وتقريرك معناه)
ه���و ّ
أن فك���رة كتاب فص���وص احلكم من رس���ول اهلل صل���ى اهلل عليه وآله
واملرتجم وامل ّعرب عن هذه الفكرة هو أنت.
املعنى واضح يا ش���يخ العرفاء فليس كتاب فصوص احلكم من ّز ً
ال عليكم
كما تدّعي بل هو من تعبريكم أنتم كما قال القيصري!
اب��ن عريب :ألمَ تقرأ يا طالب علم اس��تدراك اخلميني عىل الش��ارح بنفي تلك
النس��بة فقد ج��اء ترصحي ُه اعرتاض ًا عىل قول القيرصي قائ� ً
لا له :ليس ما ذكر
رس أه��ل املعرفة من
(اب��ن ع��ريب) تعبري ًا ب��ل تنزيل ّ
فإن ما ت ّلق��اه (ابن عريب) ّ
الكمل!!26
ّ
أن اخلمين��ي ينص بكل رصاحة ع�لى ّ
فتالح��ظ ي��ا طالب علم ّ
منزل
أن كتايب ّ
ويرفض قول القيرصي ّ
بأن الكتاب من تعبريي وانشائي!
25

من��زل قال اخلميني أيض ًا :وهذا الكتاب (فصوص
ولتأكيد معنى كون كتايب ّ
احلكم) ّملا كان بحس��ب مكاشفة ّ
الش��يخ (ابن عريب) من عط ّيات رسول اهلل
صلىّ اهلل عليه وآله ومنحه وهي بعينها عط ّيات اهلل تعاىل تكون هداية الطالبني
وإرشاد املسرتشدين!!27
بأن الصادر عن رسول اهلل هو ٌ
واجلميع يعلم يا طالب علم ّ
نازل عليه فيكون
ُ
كتايب فصوص احلكم حس��ب ترصيح اخلميني هذا ٌ
تنزيل أيض ًا!! وهو كتاب
هداية وإرشاد كام ذكر يف نفس النص!
وحماول��ة بعضهم صرَ ف كلم��ة (التنزيل) عن معناها حماولة بائس��ة ال يمكن
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ذكرتا لك إىل جانب القرائن
صموده��ا أمام كل هذه األدلة والرباهني الت��ي هُ
الدالة عىل ذلك.
ّ
إن كالمي وكالم العرفاء هو عن كون هذا الكتاب الذي بني يدّ ي هو (تنزيل)

تلقيت ُه عن رسول اهلل (صىل اهلل عليه وآله).
يا طالب علم باهللِ عليك رسول اهلل يتلقى عمن؟
عن اجلن مثالً؟
فال معنى لقول املعرتضني ّ
أن املراد هو التلقي عمن هو أعىل.
أن��ا (ابن عريب) أتلقى عن رس��ول اهلل (صىل اهلل علي��ه وآله) الذي هو بدوره
يتلقى عن الوحي ال شك!
طالب علم:
اتضح
إىل هن��ا ننهي حوارنا معكم يا ش��يخ العرفاء املتصوف��ة بعد أن
َ
وتزعم أنك
بجالء إن ش��اء اهلل ملن تابع حوارنا معكم بأنّ��ك تدّ عي الوحيّ ،
تلقيت كتاب فصوص احلكم عن اهلل تعاىل بواس��طة رسول اهلل ِ
صل اهلل عليه
َ
منزل
وآله .ومجيع أصحابك العرفاء أيض ًا يعتقدون بقدسية هذا الكتاب وأنّه ّ
م��ن الس�ماء كالقرآن وأن��ه عديم املثال والنظري ومل يس��تطع أحد يف اإلس�لام
أن يأيت بس��طر مثله! ّ
وأن تس��ميته أيض�� ًا كانت عن اهلل س��بحانه وتعاىل ،بينام
تفحص القارئ الكريم هذا الكتاب لوجد فيه م��ا يناقض القرآن الكريم
ل��و ّ
والسنة املطهرة والعقل فهو كتاب مشحون بالكفريات واخلزعبالت كقولك
بوحدة الوجود وتش��بيه اهلل بخلقه ورؤية اهلل يف اآلخرة ! 28وقولك (والعياذ
باهلل) بكفر مؤمن قريش ش��يخ البطحاء أيب طالب صلوات اهلل عليه 29وإيامن
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فرعون !30بل القول ّ
بأن فرعون من العرفاء الش��اخمني .31هذا عدا عن قولك
32
وحتول
بع��دم الن��ص عىل اخلالف��ة وقولك بانتهائي��ة العذاب يف ن��ار جهنم ّ
العذاب إىل ُع ُذوبة !33وقولك ّ
بأن الذبيح إسحاق وليس إسامعيل ،34وقولك

بتخطئ��ة األنبياء وتصحيح عمل الكفار! وغريه��ا من الكفريات واخلرافات
الكثرية التي ال يسع املجال لذكرها..
ّ
منزل من الس�ماء يعني نسبة تلك
إن إقرار العرفاء بأن كتابك فصوص احلكم ّ
الكفريات واخلرافات املس ّطرة يف كتابك هلل ورسوله (والعياذ باهلل)!!
ق��ال تعاىل { َفوي ٌل لِ َّل ِذين ي ْك ُتب َ ِ
َ��اب بِ َأ ْي ِدهيِ ْم ُث َّم َي ُقو ُل َ
ون َه َذا ِم ْن ِعن ِْد اللهَِّ
ون ا ْلكت َ
َ َ ُ
َْ
لِ َي ْشترَ ُ وا بِ ِه َث َمنًا َق ِليلاً َف َو ْي ٌل لهَ ُ ْم ممَِّا َك َت َب ْت َأ ْي ِدهيِ ْم َو َو ْي ٌل لهَ ُ ْم ممَِّا َيك ِْس ُب َ
ون}
ف��إذا كان أصحاب��ك العرفاء عىل هذا املس��توى من اإلس��فاف والتهريج  ،ال
حيرتمون عقوهلم وال عقول اآلخرين ويزعمون مثل تلك املزاعم املفضوحة،
ويتجرؤن عىل اهلل ورس��وله بدون أدنى حياء أو وجل  ،فكيف
الب ّينة البطالن
ّ
نصدّ ق خزعبالت كشفهم ونأمن مكرهم؟!
هذا وصىل اهلل عىل حممد وآله الطيبني الطاهرين..
طالب علم
1435/5/13هـ
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