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ال يا شيخ األزىر، يجب عليك أن تسلك مسلك العلماء في إدانة ابن عربي 
في تصريحاتو بوحدة الوجود 

 (الحلقة الثانية  ) 
الرحيم بسم اهلل الرحمن 

. احلمد هلل والصالة والسالم على رسول اهلل وعلى آلو وصحبو ومن اتبع ىداه
: أما بعد

فمن ادلستنكر ادلستغرب جداً من شيخ اجلامع األزىر أمحد الطيب أن يقف موقفاً 
غريباً عجيباً خيالف فيو علماء اإلسالم الذين أدانوا ادللحد الضال ابن عريب بالقول بوحدة 

. الوجود، فيقرر خالف ما قرره العلماء، وذلك بتربئة ابن عريب من القول بوحدة الوجود
كتابُت يف - رمحو اهلل–وقد أّلَف الشيخ أبو احلسن إبراىيم بن عمر البقاعي الشافعي 

تنبيو الغيب بتكفَت عمر بن الفارض وابن - "ابن عريب وابن الفارض مسى أحدمها
". عريب

". حتذير العباد من أىل العناد ببدعة االحتاد- "وثانيهما
سرَد فيهما إدانات العلماء ذلذا ادللحد ابن عريب بوحدة الوجود من تصرحياتو الواضحة 

. ، واألمر كما ذكره ىؤالء العلماء ال مرية فيو"فصوص احلكم"والككَتة يف كتابو ادلسمى ببِ 
: عن ىذين ادللحدين (337-336ص)" حتذير العباد"قال البقاعي يف 

 . كالمهما من ذلك صدق وما حاذلما، من نقل ما بسبب وقد كّفرمها العلماء"
 ولو ككَتة، فنون يف ككَت علم لو وكان، جدا ككَت فيو فادلتكلمون عريب، ابن أما

 عليهم ممن خفي ادلؤرخُت من ناس ذلك ألجل عليو فأثٌت خلقا، بو غر كبَت خداع
". إجماعيا أمرا وصار تكفيره على العلماء أطبق أمره،

فعلى من خيالف ىذا اإلمجاع أن يتقي اهلل يف نفسو، ويسلك مسلك ىؤالء : أقول
 العلماء يف نصرة دين اهلل والذب عنو
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ليستيقن من " الفصوص"وىاك بعض النصوص اليت أدانوه هبا، نقلُتها باحلرف من 

. عنده شك فيما أدانو بو العلماء
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(: 48 - 47ص) [فصوص الحؽم]قال ابن عربي يف كتابه  -1

 العشر يف أريتفا مبشرة يف- َوَسؾَّمَ  َعَؾقْيهِه  الؾَّهُه  َصؾَّى -اهلل رسول رأيت فنين بعد أما"

 كتاب، وبقده دمشق بؿحروسة وستؿائة وعشرين سبع سـة محرم من اآلخر

 به، يـتػعون الـاس إىل به واخرج خذه، الحؽم، فصوص كتاب هذا: يل فؼال

 األمـقة، فحؼؼت أمركا كؿا مـا األمر وأويل ولرسوله، هلل والطاعة السؿع: فؼؾت

 رسول يل حده كؿا الؽتاب هذا إبراز إىل والفؿة الؼصد وجردت الـقة، وأخؾصت

. كؼصان وال زيادة غقر من َوَسؾَّمَ  َعَؾقْيهِه  الؾَّهُه  َصؾَّى، اهلل

 ()"..فارجعوا اهلل وإىل فاسؿعوا   اهلل، فؿن

 عليو اهلل صلى –عليو الكفري الكذب أكذب دلن اهلل رسول على الدعوى ىذه إن: أقول
-. وسلم

 اهلل على واألكاذيب باإلحلاد مليء كتاب بنشر ملحداً  ششصاً  يأمر أن اهلل رسول وحاشا
 وحدة وإىل الوجود وحدة إىل الدعوة على ويشتمل -، وسلم عليو اهلل صلى - رسولو وعلى

 . والنصارى اليهود كفر يفوق الذي والكفر األديان

 الرساالت، خامتة ورسالتو وادلرسلُت، األنبياء خامت – وسلم عليو اهلل صلى –اهلل رسول إنَّن 
 . الدين لو اهلل أكمل حىت اهلل رسول تويف وما

ْساَلمَ  َلُكمُ  َوَرِضي ُ  نِْعَميِت  َعَلْيُكمْ  َوأمَْتَْم ُ  ِديَنُكمْ  َلُكمْ  َأْكَمْل ُ  اْليَبْومَ : )تعاىل اهلل يقول  اإْلِ
(. ِديًنا

                                                             

(. 77ص)وانظر تنبيه الغبي إلى تكفير ابن عربي للبقاعي رحمه هللا  ()
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ومل تؤمن بأن اهلل تعاىل قد أكمل ، إماما بالقرآن وال ديناً  باإلسالم ترضَ  مل ادللحد أيها فأن 
 قرآناً  لإلسالم ادلضاد الكفري دينك اخًتع  ىنا دينو ذلذه األمة، وأمتَّن عليهم نعمتو، ومن

 شهد وقد ، اإلسالم ىو ىذا أن زاعماً  ،"الفتوحات"و  "الفصوص" كتابيك وضّمنتو وسنة،
 ووحدة الوجود بوحدة والقول واإلحلاد بالكفر اإلسالم علماء فحول من العشرات عليك
 . األديان
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: "فصوصه"من  (56 -55ص)وقال  -2

 لوال أكه كؿا وجود، لؾعامل كان ما بالصورة الؿوجودات يف الحق سريان ولوال"

 هذه من و العقـقَّة، الؿوجودات يف حؽمُه  ظفر ما الؽؾقة الؿعؼولة الحؼائق تؾك

: وجوده يف الحق إىل العامل من االفتؼار كان الحؼقؼة

( )."َكؽـي ال قؾـاه قد الحق هو   هذا مستغن الؽل ما مػتؼر فالؽل

". وجود  للعامل كان بالصورة ما ادلوجودات يف احلق سريان ولوال : "بقولو مراده: أقول

. هبا واحتاده يف ادلشلوقات اهلل  دخول

.  وجود للعامل كان ما نظره يف االحتاد ىذا ولوال

. امتداد لو االفًتاء ىذا بعد وما 

 

                                                             

(. 83ص)وانظر تنبيه الغبي إلى تكفير ابن عربي للبقاعي رحمه هللا  ()
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(: 72ص)وقال  -3

ما عدم  ألن الدعوة إلى اهلل تعالى مكر بالمدعو؛ ألنو {َوَمَكُروا َمْكًرا ُكبَّارًا}"
. فهذا عين المكر {َأْدُعو ِإَلى اللَّوِ }البداية، فيدعى إلى الغاية 

فنبو على أن األمر لو كلو، فأجابوه مكرا كما دعاىم، فجاء  {َعَلى َبِصيَرةٍة }
المحمدي، وعلم أن الدعوة إلى اهلل ما ىي من حيث ىويتو، وإنما ىي من حيث 

فجاء بحرف الغاية، وقرنها  {يَ ْوَم َنْحُشُر اْلُمتَِّقيَن ِإَلى الرَّْحَمِن َوْفًدا}: أسماؤه، فقال
 ،أوجب عليهم أن يكونوا متقينباالسم فعرفنا أن العالم كلو تحت حيطة اسم إلهي، 

، {ال َتَذرُنَّ آِلَهَتُكْم َوال َتَذرُنَّ َودِّا َوال ُسَواًعا َوال يَ ُغوَث َويَ ُعوَق َوَنْسًرا}فقالوا في مكرىم 
إذا تركوىم جهلوا من الحق على قدر ما تركوا من ىؤالء فإن للحق في كل معبود فإنهم 

َوَقَضى رَبَُّك َأالَّ تَ ْعُبُدوا ِإالَّ }: في المحمديين. وجها يعرفو من عرفو، ويجهلو من جهلو
وفي أي صورة ظهر حتى عبد، وأن التفريق ، حكم، فالعالم يعلم من عبد: أي {ِإيَّاهُ 

فما والكثرة كاألعضاء في الصورة المحسوسة، وكالقوى المعنوية في الصورة الروحانية، 
. ().انتهى." في كل معبودعبد غير اهلل

 :أقول

 عليو- نوح دعوة ويعترب ، اهلل على افًتاءاً  مواضعو، عن الَكِلمَ  حُيرِّف كيف إليو انظر- 1
 . مكراً  ىذا يعترب الشرك، وترك وحده اهلل عبادة إىل قومو- السالم

 َواَل  َودًّا َتَذُرنَّن  َواَل  آذِلََتُكمْ  َتَذُرنَّن  اَل  َوقَالُوا) كباراً  مكراً  مكرو أهنم الكفرة نوح قوم عن خيرب فاهلل
  ( (24)َضاَلاًل  ِإالَّن  الظَّناِلِمُتَ  َت ِدِ  َواَل  َكِكَتًا َأَضلُّوا َوَقدْ ( 23 )َوَنْسرًا َويَبُعوقَ  يَبُغوثَ  َواَل  ُسَواًعا

 عليو –نوح اهلل رسول تكذيب على وإصرارىم وعنادىم نوح قوم لكفر اهلل بيان فهذا
. اهلل دون من عبادهتا إىل ودعوهتم األصنام، هبذه التشبث على وإصرارىم- السالم

                                                             

 (.95 – 94ص)وانظر تنبيه الغبي  ()
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 . ادلتقُت من الكفار نوح قوم يعد وىو- 2

 إذا فإنهم" : الكفار نوح قوم عن قولو الكفري اذلذيان ىذا ومن بالباطل، يهذي وىو-3
. "ىؤالء من تركوا ما قدر على الحق من جهلوا تركوىم

انطالق  اهلل يعبد إمنا عنده األصنام يعبد والذي حق، األصنام عبادة أن يرى ألنو ىذا يقول
 . الوجود بوحدة قولو من منو

.  "معبود كل في اهلل غير عبد فما " : يقول أن إىل الكفري اذلذيان ىذا يف وديضي-4

 . الوجود بوحدة منو تصريح وىذا
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(: 76ص)" الفصوص"وقال في  -4
 ذا ما عن أو لذاتو، العلي فهو ىو، إال ثم وما من على العلي الحسنى أسمائو ومن"

 فالمسمى ،الموجودات عين الوجود حيث من وىو لنفسو، فعلوه ؟ىو إال ما ىو و
. انتهى."ىو إال وليست لذاتها العليَّة ىي محدثات

 

 واضح فهو ، الوجود بوحدة بالقول عريب ابن تصرحيات أوضح دلن النص ىذا إنَّن : أقول
 .  مكابر مغالط كل إال فيو دياري وال الشمس، وضوح

.  "ىو إال مث وما من على العلي: "قولو إىل انظر-1

 . شيٌء واحد عنده والكون فاهلل 

". ىو إال ىو وما ماذا عن أو :" قولو إىل وانظر- 2

 " . ادلوجودات عُت الوجود حيث من وىو: قولو وإىل- 3

 " . ىو إال ىي العليَّنة لذاهتا وليس  : " احملدثات عن قولو إىل وانظر- 4

 : عنو يدافع دلن فيقال

  دليل إىل النهار احتاج إذا *** شيء األذىان يف يصحُّ  وليس
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(: 77ص)ثم قال  -5
 ينطق ألسنتو من ولسان الحق وجوه من وجو وىو :تعالى اهلل رحمو وقال الخراز"

 فهو بها، عليو الحكم في األضداد بين بجمعو إال يعرف ال تعالى اهلل بأن نفسو عن
. ظهوره حال في بطن ما عين وىو ظهر، ما عين فهو. والباطن والظاىر واآلخر األول

 المسمى وىو عنو، باطن لنفسو ظاىر فهو عنو، يبطن من ثم وما غيره، يراه من َثمَّ  وما
.  انتهى."المحدثات أسماء من ذلك وغير الخراز سعد أبا
 

 :  أقول

  .الوجود بوحدة القول من يعتقده ما لتأييد اخلراز عن النص ىذا عريب ابن ساق لقد -1

 ُىوَ ) تعاىل هلل الكمال لصفات ادلتضمنة احلسٌت األمساء هبذه نفسو على اهلل أثٌت لقد- 2
. (َواْلَباِطنُ  َوالظَّناِىرُ  َواْاِخرُ  اأْلَوَّنلُ 

 .الوجود وحدة اإلحلادية؛ عقيدتو إىل فحوذلا اخلراز فجاء

 في بطن ما عين ظهر وىو ما عين فهو : " -وتقدس تعاىل- اهلل عن قولو إىل فانظر- 3
 . منها بطن وما ادلشلوقات ىذه ، يعٍت ىو عُت ما ظهر من "ظهوره حال

 باطن لنفسو ظاىر فهو ،عنو يبطن من ثم وما غيره يراه من ثمَّ  وما :"قولو إىل وانظر- 4
. "عنو

 . اهلل قاتلو .أنواعها اختالف على احليوانات فيها ادلشلوقات، مبا عُت نظره يف فهو 

 

 ."احملدثات أمساء من ذلك وغَت اخلراز سعد أبا ادلسمى وىو" :قولو إىل انتهى مث- 5
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 وحدة يف عقيدتو لتأييد اخلراز عن النص ىذا وساق ، اإلحلاد هبذا يؤمن عريب وابن-   6
. الوجود
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(: 78 – 77ص)" الفصوص"وقال في  -6
 يعدم فقد وجود، منو و عدم منو المعدود و المعدود إال العدد حكم ظهر وما"
 و معدود، و عدد من بد فال. العقل حيث من موجود ىو و الحس حيث من ء الشي

 واحدة حقيقة العدد من مرتبة كل فإن. بسببو فينشأ ذلك ينشئ واحد من بد ال
 ال و مجموع، ىي ما نهاية، غير إلى أكثر إلى و أدنى إلى العشرة و مثاًل  كالتسعة

. اآلحاد جمع اسم عنها ينفك
 إن و المراتب، ىذه بلغتْ  ما بالغاً  واحدة، حقيقة والثالثة واحدة حقيقة االثنين فإن

 و منها، بها فنقول يأخذىا فالجمع. بقي ما عين منهن واحدة عين فما. واحدة كانت
 تنفك فما التركيب دخلها فقد مرتبة، عشرون القول ىذا في ظهر قد. عليها بها نحكم

. لذاتو عندك منفيّّ  ىو ما عينَ  تثبت
 ىو المنّزه الحق أن علم إثباتها، عين نفيها وأن األعداد، في قررناه ما عرف ومن

 و المخلوق، الخالق فاألمر. الخالق من الخلق تميز قد كان إن و المشبو، الخلق
 العيون وىو الواحد العين ىو بل ال، ،واحدة عين من ذلك كل. الخالق المخلوق األمر

 ().انتهى."الكثيرة
 :أقول

. الوجود بوحدة القول إىل منو نفذ كيف وادلعدود، بالعدد عريب ابن من اذلذيان ىذا إىل انظر

". اخلالق ادلشلوق األمر و ادلشلوق، اخلالق فاألمر : "قولو إىل وانظر

 .وىذا تصريح منو بوحدة الوجود

 العيون وىو الواحد العُت ىو بل ال، واحدة، عُت من ذلك كل : "بقولو ذلك وأكدَّن 
 ".الككَتة

                                                             

 (.120 - 119ص)" تنبيه الغبي"وانظر  ()
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. على ككرهتا كلها ادلشلوقات عُت ىو عنده فاهلل
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: "الػصوص"من كتابه  (79 - 78ص)ثم قال يف  -7

ْيفا َوَخَؾَق »" َجفا مِـه  األمر و والولد الصاحبة فؿـه. كػسه سوى كؽح فؿا: «َزوْي

. العدد يف واحد

 زادت وال مـفا ظفر بؿا كؼصت رأيـاها وما مـفا، الظاهر ومن الطبقعةُه  َفَؿن 

 الصور الختالف ظفر ما عقن هي وما: غقرها ظفر الذي وما ظفر؟ ما بعدم

 بغقر أبان و بالقبس فجؿع: يابس حار هذا و يابس بارد ففذا: عؾقفا بالحؽم

 مرآة يف صور الطبقعة فعامل. الطبقعقة العقن بل ال، الطبقعة، الجامع و. ذلك

 و. الـظر لتػرق حقرة إال ثم فؿا. مختؾػة مرايا يف واحدة صورة بل ال، واحدة،

 و الؿحل، حؽم من إال فؾقس عؾم مزيد يف وإن كان. يحر مل قؾـاه ما عرف من

 عؾقه، األحؽام فتتـوع الؿجىل يف الحق يتـوع فقفا: الثابتة العقن عقن الؿحل

: هذا إال َثمَّ  وما فقه، تجىل ما عقن إال عؾقه يحؽم وما حؽم، كل فقؼبل

 فادكروا الوجه بذاك خؾًؼا  ولقس فاعتبروا الوجه هبذا خؾق فالحق

 بصر له من إال يدريه  ولقس بصقرته تخذل مل قؾت ما يدر من

ق و مجِّع  ( )."تذر وال تبؼي ال الؽثقرة   وهي  واحدة العقن فنن فرِّ

 :أقول

. "نفسو سوى نكح فما: "آدم اهلل نيب عن قولو -1

. والنصارى اليهود منو خيجل خسيس، كفر ىذا يقال 

                                                             

 (.122 - 121ص)وانظر تنبيه الغبي  ()
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. الوجود بوحدة التصريح شعره ويف غمغمة، ادلنكور كالمو يف- 2

. "فاعتربوا الوجو هبذا خلق( اهلل يعٍت )فاحلق: "فقولو

 .الوجود، وإْن لّبس يف الشطر الكاين بوحدة بالقول تصريح 

  "تذر وال تبقي ال الككَتة وىي***واحدة  العُت فإن وفرِّق مجِّع: "قولو وىو األخَت، والبي 

. الوجود بوحدة القول يف صريح
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: "الػصوص"من  (113 - 112ص)وقال يف  -8

 هو قؾت شئت إن و الخؾق، هو قؾت شئت إن: شئت ما الؽون يف فؼل"

 وال وجه كل من حق ال قؾت شئت وإن الخؾق، الحق هو قؾت شئت وإن الحق،

 بتعققـك الؿطالب باكت فؼد ذلك يف بالحقرة قؾت شئت وإن وجه، كل من خؾق

 َوَصَػتْيهُه  ال و الصور يف الحق بتحول الرسل أخبرت ما التحديد ال ولو الؿراتب،

. كػسه عن الصور بخؾع

 ()."عؾقه إِهال الحؽم يؼع وال إِهلقه إِهال العقن تـظر فال

 

. إليها والدعوة الوجود، بوحدة بالقول يدينو الكفري اذلذيان ىذا: أقول

 :يقولوا أن شاءوا وإن اخللق، أنو الكون عن يقولوا بأن احلرية أمكالو من ادلالحدة يعطي فهو 
. اهلل أي احلق، إنو

. يقولوا مل ما وقوَّنذلم الكرام الرسل على افًتى ولقد

. "إليو إال العُت تنظر فال": القول إىل الفجور بو وانتهى

 والقمر والشمس السماء ىو عنده فاهلل ،"إليو إال العُت تنظر فال" الكون، ىذا ىو عنده فاهلل
وكافرىم،  مؤمنهم واإلنس؛ اجلن من ادلشلوقات من حوتو وما األرض وىو والنجوم،

. ِذْكرِهِ  من ادلؤمن خيجل ما وفيها بأنواعها، واحليوانات

 

                                                             

 (.160ص)وانظر تنبيه الغبي  ()
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". إليو إال العين تنظر فال": وقولو

. واضح يف القول بوحدة الوجود

". عليو إال الحكم يقع وال: "وقولو

 وغَتىا والبياض، والسواد والضالل، واجلهل والكفر، واإلديان والباطل، باحلق فاألحكام عنده
. الوجود بوحدة للقول منو تأكيد فيو وىذا عليو، إال يقع ال األحكام من

 

 



17 

(: 113ص )ثم قال  -9

 بل كثقر خقر فقػوتك سواه بؿا تؽػر و مخصوص بعؼد تتؼقد أن فنِهياك"

 الؿعتؼدات لصور هقويل كػسك يف فؽن. عؾقه هو ما عىل باألمر العؾم يػوتك

ـَؿا »يؼول فنِهكه عؼد دون عؼد يحصره أن من أعظم و أوسع تعاىل اهلل فنِهن كؾفا  َفَليْي

هُه  َفثَمَّ  تُهَولُّوا  ء الشي وجه و اهلل، وجه َثمَّ  أن ذكر و. أين من أيـاً  ذكر ما و «اهلل َوجْي

 عن الدكقا الحقاة يف العوارض تشغؾفم لئال العارفقن قؾوب بذلك فـبه. حؼقؼته

 ()."هذا مثل استحضار

 من أنواعها، اختالف على األديان بوحدة القول يف واضح اإلحلادي النص وىذا: أقول
 التمسك من وحتذير اذلندوكية، الِنَحل اختالف على وىندوكية وشركية ونصرانية يهودية

 والشركية، الكفرية ادلعتقدات ىذه بكل التدين على الناس حيث فهو احلق، اهلل دين باإلسالم
 .(اللَّنوِ  َوْجوُ  فَبَكمَّن  تُبَولُّوا فَأَيْبَنَما: )تعاىل اهلل بقول الكفرية الدعوى ىذه على ويستدل

 األديان من اإلسالم بغَت التدين وال اهلل، صفة (اللَّنوِ  َوْجوُ : )تعاىل بقولو ادلراد ليس: وأقول
. ذلك عن وتن ّه اهلل تعاىل الكفرية،

 اهلل، وناقة اهلل، بي  :مكل تشريف، إضافة اهلل إىل وإضافتها القبلة، جهة بالوجو ادلراد وإمنا
. اهلل وروح

القول بوحدة األديان  ذلك إىل أضاف بل الوجود، بوحدة القول ادللحد ىذا كفى فما
. وحده باإلسالم التمسك من التحذير مع إليها، والدعوة

                                                             

 (.161ص)وانظر تنبيه الغبي  ()
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 :"الػصوص"من  (125 - 124ص)وقال ابن عربي  -10

 األسؿاء مدلول أن يعؾم كؿا الواحد يف الؽثرة يرى التحؼقق وصاحب"

 كثرة ففذه. واحدة عقن أهنا كثرت، و حؼائؼفا اختؾػت وإِهن اإللفقة،

 واحدة، عقن يف مشفودة كثرة التجغ يف فتؽون. العقن واحد يف معؼولة

 اختالفِهَفا و الصور كثرة مع هي و صورة، كل حد يف تمخذ الفقوىل أن كؿا

 هبذه كػسه عرف فؿن هقوالها، وهو واحد جوهر إِهىل يف الحؼقؼة ترجع

 هويته عقن هو بل خؾؼه، صورته عىل فنِهكه ربه عرف فؼد الؿعرفة

 ()."وحؼقؼته

أمكالو من القائلُت " الواحد يف الككرة يرى التحقيق وصاحب : " إنو يعٍت بقولو:أقول
. بوحدة الوجود

 الدالة اجلليلة، الككَتة احلسٌت اهلل أمساء معاين حيصر كيف الضال إىل ىذا وانظر 
. واحد معٌت يف حيصرىا اهلل، عظمة على

. خلقو صورة على صورتو فيجعل اهلل، على يفًتي كيف إليو وانظر

 .وىويتو ادلشلوق حقيقة عُت بأنو اهلل على فيقول وأمر، أدىى ىو مبا يصرِّح مث 

 .الوجود بوحدة بالقول وىذا تصريح منو

                                                             

 (.165ص)وانظر تنبيه الغبي  ()
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 :"الػصوص"من  (192ص)وقال يف  -11

 لعؾؿه العجل، أصحاب عبده ما عؾم ألكه هارون من باألمر أعؾم موسى فؽان"

بَد أالَّ  قضى قد اهلل بلن عْي  موسى عتب فؽان وقع، إال بشيء اهلل حؽم وما إياه، إال يُه

 الحق يرى من العارف فنن. اتساعه عدم و إكؽاره يف األمر وقع لِهَؿا هارون أخاه

 ()."شيء كل يراه بل شيء، كل يف

. العراقي الدين ل ين اإلحلادي النص ىذا تضّمنو ما بيان نًتك: أقول 

-: اهلل رحمو –قال

: وجوه من قائؾه من كػر الؽالم هذا"

. لؾعجل قومه بعبادة رضاه إىل السالم عؾقه موسى كسب أكه: أحدها"

َك  َوَقَضى}: تعاىل بؼوله استدالله: الثاين وا َأالَّ  َربُّ بُهدُه اهُه  إِهالَّ  َتعْي : اإلسراء ]{إِهيَّ

. له عابد الصـم عابد وأن هو، إال يعبد ال أن قدر أكه عىل[ 23

عليو السالم عتب على أخيو ىارون عليهما السالم إنكاره لما موسى  أن: الثالث 
. وقع

وتكذيب هلل فيما أخبر بو عن موسى من ،  وىذا كذب على موسى عليو السالم
. غضبو لعبادتهم العجل

                                                             

 (.189ص)وانظر تنبيه الغبي  ()
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 في كل شيء، بل يراه عين كل شيء، لجعل ()أن العارف يرى الحق:  الرابع
العجل عين اإللو المعبود، فليعجب السامع لمثل ىذه الجرأة التي تصدر ممن في قلبو 

 .انتهى".مثال ذرة من إيمان
 عليهما- وىارون موسى وعلى تعاىل، اهلل على االفًتاءات ىذه إىل وأضاف: وأقول

 الحق يرى من العارف فإن": قولو وذلك الوجود، بوحدة القول ذلك إىل أضاف ،-السالم
". شيء كل يراه بل شيء، كل في

 

 

                                                             

وهذا الكالم من العراقي بيان . الملحدون يقول عما وتنّزه هللا، تعالى هو هنا بالحق المراد ()

 .وأمثاله عربي ابن العتقاد
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(: 62ص) "الػصوص"وقال يف  -12

 يف الفتوحات ادلكية وإذا ذق  ىذا ذق  الغاية اليت ليس فوقها غاية يف ()وقد بينا ىذا
حق ادلشلوق، فال تطمع وال تتعب نفسك يف أن ترقى يف أعلى من ىذا الدرج فما ىو مَثَّن 

أصاًل، وما بعده إال العدم احملض فهو مرآتك يف رؤيتك نفسك، وأن  مرآتو يف رؤيتو أمساءه 
: فمنا من جهل يف علمو فقال: وظهور أحكامها وليس  سوى عينو، فاختلط األمر وانبهم

والعج  عن درك اإلدراك إدراك، ومنا من علم فلم يقل مكل ىذا وىو أعلى القول، بل أعطاه 
وليس ىذا العلم إال خلامت الرسل . وىذا ىو أعلى عامٍل باهلل. العلُم السكوَت، ما أعطاه العج 

وخامت األولياء، وما يراه أحد من األنبياء والرسل إال من مشكاة الرسول اخلامت، وال يراه أحد 
إال من مشكاة - مىت رأوه–من األولياء إال من مشكاة الويل اخلامت، حىت أن الرسل ال يرونو 

تنقطعان، والوالية ال تنقطع - أعٍت نبوة التشريع ورسالتو–فإن الرسالة والنبوة : خامت األولياء
أبًدا، فادلرسلون، من كوهنم أولياء، ال يرون ما ذكرناه إال من مشكاة خامت األولياء، فكيف 

من دوهنم من األولياء؟ 

 .يف ىذا الكالم تفضيل ابن عريب خامت األولياء على األنبياء:   أقول

 

                                                             

 .يعني رؤية الولي هلل ()
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. ىذه بعض تصرحيات ابن عريب بوحدة الوجود: وختاماً أقول

-. رمحو اهلل– وأحيل القارئ إىل باقي أقوالو إىل كتب شيخ اإلسالم ابن تيمية 

". الفرقان بُت أولياء الرمحن وأولياء الشيطان"و ". الفرقان بُت احلق والباطل: " مكل

". درء تعارض العقل والنقل"وكتاب 

. للدكتور دغش العجمي" ابن عريب، عقيدتو وموقف علماء ادلسلمُت منو"وكتاب 

- رمحو اهلل–ىذا، ولعّلي حبول اهلل ومشيئتو أن أورد ما سجلو شيخ اإلسالم ابن تيمية 
. من االنتقادات واإلدانات ذلذا ادللحد يف مقال آت

. وصلى اهلل على نبينا حممد وعلى آلو وصحبو وسلم

 ربيع بن ىادي عمَت: كتبو

 ىب13/4/1438


