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 تنبئة الغبى 

 بتبرئة ابن عربى
 

 لعامل مصر ومفتيها العارف ابهلل
 العالمة البحر الفهامة احملقق املدقق

 شيخ السنة وشيخ احلديث اإلمام احلافظ
 جالل الدين أبو الفضل عبد الرمحن

 بن أىب بكر بن حممد اخلضريى
 السيوطى الشافعى األشعرى

 نفع هللا بربكته وبعلومه
 
 

 
 من الرحيمبسم هللا الرح

 كفى..و الحمد هلل
 و سالم على عباده الذين اصطفى..

 وبعد
 
 ن اليهرود،قرال: نهره أكفرر مرو في رجل أمرر بررحراك كهبرهو سئلُت: في " ابن عربي، ما حاله ؟ افقد 
 من أدعى هلل ولدا " ؟ فما يلزمه في ذلك ؟و الهصارى،و
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و من هذه الفرقة هي المصيبة . و واليهه. ففرقة هعهقد: حديثا في ابن عربيو قد اخهلف الهاس قديما

الشررري  عفيرررف الررردين اليرررافعي مرررن أئمرررة و هرررال الررردين برررن عطررراا هللا مرررن أئمرررة المالكيرررة الشررري 
مرههم طائفرة كبيرر  و فرقرة هعهقرد لراللهو و وصفاه بالمعرفة.الشافعية.فرههما بالغا في الثهاا عليه، 

 . لذهبي في الميزانمههم  الحافظ او فرقة شكت في أمرهو من الفقهاا.
 

ما أشرار : بيههماو الجمع  .بأهه القطبووصفه ه علي الحط  :السالم الدين بن عبد عز عن الشي  و
أن الشي  عز الدين بن عبد السالم كان فري أول ن عطاا هللا في " لطائف المهن ": نليه هال الدين ب

فلمرا حرا الشري  أبرو الحسرن ة. ار علرى الصروفيأمره علرى طريقرة الفقهراا مرن المسرارعة نلرى ا هكر
 أقراه السالم من الهبي صلى هللا عليهو رجع، جاا نلى الشي  عز الدين قبل أن يدخل بيهه،و الشاذلي

صار يبالغ في الثهاا على و لزم مجلس الشاذلي من حيهئذ،و سلم، فخلع   الشي  عز الدين لذلك،و
ا فهم طريقههم على وجهها.  م مجالس السماع.صار يحلر معهو الصوفية لمَّ

 
بمرا  بقد سئل شيخها شري  ا سرالم، بقيرة المجههردين شررف الردين المهراون عرن ابرن عربري، فأجراو

ع يخشررررررى علررررررى هفسرررررره.هررررررذا هررررررو الالو نن السرررررركوتأ عهرررررره أسررررررلم حاصررررررله:  رن  ئررررررو بكررررررل وأ
يحط ّ ال من و القول الفصل عهدن في ابن عربي طريقه ال يرلاها فنْرقأهأا أهل العصر: ال من يعهقده،و

اليأههعليه.  } هحرن قروم يحررم فقرد هُقنرلأ عهره هرو أهره قرال:ه . هحريم الهظر في ُكهُبنرو ،و هي: اعهقاُد ون
اهي غيرر أرادوا بهرا معرو ذلرك أن الصروفية هواطئروا علرى ألفراظ اصرطلحوا عليهرا،و الهظر في كهبهرا.

أهررل العلررم الظرراهر كفأررر رفررة بررين فمررن حمررل ألفرراظهم علررى معاهيهررا المهعاالمعرراهي المهعارفررة مههررا. 
 .السررهةوقررال : نهرره شرربيه بالمهشررابه بررالقر ن و هررع علررى ذلررك الغزالرري فرري بعرر  كهبررهكفَّرررهم.  و

ف عليه مهه. و و من حمله على ظاهره كفر،  اليدين،و فمن حمل  يات الوجه،له معهى سوى المهعارأ
 معاهيها المهعارفة كفر قطعاً. ىاالسهواا، علو العين،و
 
هل ثبت عهدك في هع أن يقال له: و الحساب،يخْف من سوا  عربي لمأن ابن  كهبه هدللالمهصدن و

هل ثبت عهدك بالطريو المقبول في  له:أن يُقالأ  ألول:أأ أهه كافر ؟ فرن قال: } كهبه هدل على كفره  . 
 معهاهرررررا المهعرررررارف ؟ قصرررررد بهررررراأهررررره و الكلمرررررة بعيههرررررا ؟ هقرررررل األخبرررررار أهررررره قرررررال هرررررذه

علرى هقردير و اآلن. باالسهفالرةال عبرر  و ذلرك.لعدم ُمسهأهأٍد يُْعهمد عليه فري  نليه بيل ال س األول: و 
أن يُردأسَّ فري الكهراب مرا لريس مرن  الحهمرال كلمرة فال بّد من ثبوت كّلن كلمة  عهه ثبوت أصل الكهاب 

د ُدّوٍ أو ُمْلحن  ي المرذهب.الههبيره " للجيلري ، مشرحون بغرائرب ال هعررف فر هذا " شرحو .كالمه من عأ

رأ و  .حسدالعلَّ بع  األعداا دسَّ فيه ما أفسده  بأهه عهه قد اْعهُذن

أمرور  ألهره مرن كفرر مرن ادعراه و .أيلراهو أهره قصرد بهرذه الكلمرة ا كرذا ب ال سربيل نليره و :الثاهيو

 .هللاالهي ال يطَّلع عليها نال  القلب،

 
اصرطلحهم علرى هرذه  أنلكرم علرى مرا حم عصرره:الصروفية فري  و قد سال بع  أكابر العلماا بعر 

فقال: غير ً على طريقها هذا أن يأدَّعيه من ال يحسهه، ويدخل فيه من  ظاهُرها ؟ األلفاظ الهي يُْسهأْبشأعُ 
 ليس من أهله.

 
 ال غيرره  برل لررَّ هفسره،و و المهصدن للهظر في كهب ابن عربي، أو أقرأها غيره..لم يهصح هفسره،



 3 

العلوم الظاهر   فرهره و سيما نن كان من القاصرين في علوم الشرع، لرَّ المسلمين كل اللرر، الو
ل، ل..و يألن  يُلن

 
ال و و على هقدير أن يكون الُمقرىا عارفا  فليس مرن طريرو القروم نقرراا المريردين كهرب الصروفية.

 يؤخذ هذا العلم من الكهب.
 

 فقال له: –لفار  " ابن اقد سأله أن يقرأ عليه " هائية و –و ما أحسن قول بع  األولياا لرجل 
 

ن جاع ُجوعأ القوم،دع عهك هذا..  هم، رأى ما رأأْوا..و مأ  سهر سهرأ
 
ا هابة نليره  حرذراً و االسهغفار..والخلوع هلل هعالى،و الواجب على الشاب المسهأْفهأى عهه: الهوبة،و

م أ،و فررن امههرع مرن ذلرك،ى وليًّا هلل، فيؤذنن هللا بحرب. من أن يكون  ذ هللا هعرالى  فكفراه عقوبرة صرمَّ
 هللا أعلرم.و هرذا جروابي فري ذلرك.سى أن يصهع فيره الحراكم أو غيره..ماذا ععن عقوبة المخلوقين.و

 و قد أثهى عليه جماعة مههم:
 

قررال الشرري  العررارف صررفي الرردين بررن أبرري المهصررور فرري " رسررالهه ": رأيررت بدمشررو الشرري  ا مررام 
كان من أكبر علماا الطريو، جمع بين سرائر العلروم بن عربي. و دينالوحيد، العالم العامل: ُمْحيني ال

كران غلرب عليره الهوحيرد و هصاهيفه كثير .و شهرهه عظيمة،و ما قرأ من العلوم الوهبية.و الكأْسبنيَّة،
 هصراهيف،و له أهباع علماا، أرباب مواجيد، و ال يكهرث الوجود مقبال كان أو ُمعرًلا،خلقا.. و علما

  مين. –رلي هللا عههما  –ياحات رفقة في السو سيدن أبي العباس الحرار نخاا بينو كان بيههو
 
لى أبي كهب الشي  محيي الدين بن عربي كهابا من دمشو نقال في مولع  خر من " الرسالة ": و 

ر فقال لي الشي : اكهب: جرت أموخي أخبرهي بما هجده لك من الفهح. يا أالعباس  الحرار  قال فيه: 
فكهب نليه ابن عربي: هوجه نلريَّ بهرا بباطهرك أُجْبرك عههرا ببراطهي. فعرزَّ لهظر، عجيبة الخبر. غريبة ا

قال لي: اكهب له: أُْشهدت األولياا دائر  مسهدير  في وسطها اثهان: أحدهما و ذلك على الشي  مهه،
"، فرفع  فقيل لي: أحد هذين هو " الغوث رجل أهدلسي. –اآلخر و الشي  أبو الحسن بن الصباغ. –

بهفثررة  يال صرروت، فأجررابهو سررألهه سررؤاال بغيررر حرررفو األهدلسرري رأسرره أوال فهحقَّقهرره، فوقفررت نليرره،
فرن كهت يا أخي ألولياا، أخذ مهها كل ولي بقسطه. سرت لسائر دائر  او هفثأها، فأخذت مهه جوابي،

 . فلم يعد يكهب له من ذلك شيئا.بهذه المثابة، هحدثت معك عن مصر
قال: حدثهي الشي  عبد الغفار المهوفي خادم فار القوصي في كهابه " الوحيد ". ي  عبد الغو قال الش

هرو سراكت ال يررد عليره. و نهسران يسربهُ،و كران الشري  يمشري، : الشي  محيي الردين برن عربري قرال
أهرا، قلرت: ال: سيدن، ما ههظر نلى هذا ؟ ، فققلت: لمن يقول ؟ ، فقرال:قول لرك. فقرال: مرا يسربهي فق

رت لرره صررفات ذميمررة  فهررو يسررب هلررك الصررفات،كيررف ؟   ف بهررا.مررا أهررا موصرروو قررال: هررذا هصرروَّ
ابرن عربري حكايرات مرن هرذا الجرهس لقرد حكرى لري الشري  عبرد العزيرز عرن قال الشي  عبد الغفار: و

 ا.مررا هأولوهررو جرردوها فرري الكهرربو هسرربوه نلررى الكفررر بألفرراظو غيررره، مررع مررا يررهكلم الهرراس فيرره،و
الشي  عبد العزيز: أن شخصاً كان بدمشو، فر  على هفسه أن يلعن ابن عربي كل حكى لي و قال:

 حلر ابرن عربري مرع الهراس جهازهره، ثرم رجرعو ألهه مات، يوم عأقب كل صال  عشر مرات، فهوقف
ررأ نليره الغرداا، فلرم و هوجره نلرى القبلرة، فلمرا جرااو جلس في بيت بعر  أصرحابه،و قرط الغرداا أُْحلن

هو و يهوجه نلى ما بعد العشاا اآلخر ، فالهفتو ى حاله مهوجها، يصلي الصلوات،لم يزل علو يأكل،
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ال أشررب حهرى يغفرر لهرذا و طلب الطعام، فقيل له في ذلرك، فقرال: اْلهزمرت مرع هللا أالَّ  كرلو مسرور،
قرد و رأيهرهو، ذكررت لره سربعين ألرف    ال نلره نال هللا   و الرجل الذن كان يلعههري، فبقيرت كرذلك،

 له.غفر 
 

 قال الشي  عبد الغفار:
حكرى ا مرام و كشف نطالعه قال:و و حكى لي الشي  عبد العزيز عهه حكايات ٍ هدل على عظم شأهه،

أههرا ربمرا أهكررت علرى  –كاهت من الصرالحات و –محب الدين الطبرن شي  الحرم بمكة عن والدهه 
 ة هطررروف برررابن عربرررري .قالرررت : فرأيرررت الكعبررر. ابرررن عربررري كالمررراً قالررره فررري معهرررى " الكعبررررة "

 بررين الشري  محيري الردين برن عربرري.و برن عبرد السرالم، نقرد كران وقرع برين الشرري  عرز الرديو قرال:و
   عز الدين كان يهكر ظاهر الحكم.أخبر الشي  عبد العزيز ذلك  ألن الشي

 
أهه دخل نلرى الجرامع بدمشرو، فقرال "الخرادم" للشري  عرز الردين:  نو حكى عن خادم الشي  عز الدي

يأهني    القطب   .أ  أشرار نلرى ابرن عربريو فقال لره: ذلرك هرو    القطرب   ، هت وعدههي أن هُرن
فكررر فقرال: هرو القطرب. أهرت هقرول فيره مرا هقرول ؟ و فقال له: يا سيدنالحلقة عليه. وهو جالس، و

ه فرن لم يكن    القطب    فال معارلة في قول الشي  عز الدين  ألههو يقول ذلك. و عليه القول،
السررائر أمرهرا نلرى هللا هعرالى حفرظ سريال الشررع. وو نهما يحكم عليه بما يبدو من أمروره الظراهر ،
نذا بردا فري الظراهر شريا ممرا ال رهبهره، فرال يهكرهمرا. وو يفعل فيها ما يشراا، فقرد يطَّلرع علرى محلره

ا كلرف برره، مرو ع،وقوفراً مررع ظراهر الشررو بعهرده الهراس فري الظراهر أهكررره حفظرا ً لقلروب اللرعفاا،
قرالهي هرذا كرالم الشري  عبرد الغفرار فري جمعره برين م هللا أعلم.و هذا حقَّهُ،و فيعطي هذا المقامأ حقًّهُ، 

هرو مرا أشرار نليره الشري  و عهدن في الجمع أحسرن مرن ذلرك،الشي  عز الدين في حو ابن عربي. و
ال على طريقة غالب الفقهاا من كان أوَّ  نأن الشي  عز الدي: -هفعها هللا به  –بن عطاا هللاهال الدين 
أقررأه و رجرع،و فلما حا الشري  أبرو الحسرن الشراذلينلى ا هكار على    الصوفية   .  المسارعة

لزم مجالسهم بعد ذلك  فالظاهر و سلم حُسن اعهقاده في الصوفية،و السالم من الهبي صلى هللا عليه
ثهاؤه عليه كان عز الدين أوالً بدمشو. و كان الشي  أن نهكاره على ابن عربي كان في أول أمره لما

 بعد ذلك في  خر أمره.
 

 عبد الغفار:قال الشي  
الشري  عرز الردين حالرراً  كانو هو بغرفة بدمشو،و أن شخصا طلعو قد حكى الثقة عن ابن عربي 

مرن  فقال: ال بُدَّ لي عهده، فقال له ذلك الشخع: نهي أقصد الجهة الفالهية، فقال: ال يأخذوك العرب.
جعل يقرول: و ها هو قد رجع،و أخذ ثيابه،و عليه،فهزل، فرذا الشي  يقول: هذا البدون خرل السفر. 

قرال الشري  عبرد هحرن جلروس مكاههرا. و ها هو.. نلى أن قال: يا فالن، قرال: هعرم. فطلرع عليهرا عرياهراً 
جالل الدين ابرن  قال:و قد اشهبه عليَّ الحال في الحاكي: هل هو القاليهذا كشف صريح. و الغفار:

كالهمرا نذا حكيرا و قرال:لبههسي أم هو الشي  عبرد العزيرز ؟ السبكي عن قالي القلا  وجيه الدين ا
 سواا.

 
 و قال اليافعي في اا ا رشاد بب:

 
ْردن. ررررْهروأ  اجهمرررع الشرررريخان ا مامررران العارفرررران المحققررران الرباهيرررران: الشررري  شررررهاب الررردين الس 

ما ساعة، ثم افهرقا من غير فأطرك كل واحد مهه -رلي هللا عههما -و الشي  محيي الدين بن عربي
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مرن قأرهره نلرى قدمره..  قرال: مملروا سرثَّةً  فقيل البن عربي: ما هقول في الشي  شهاب الردين ؟.كالم. 
 ن مرررررررا هقرررررررول فررررررري الشررررررري  محيررررررري الررررررردين ؟ فقرررررررال: بحرررررررر الحقرررررررائو.وردفقيرررررررل للسرررررررهر

يشررحه، و كران يقررأ عليره أصرحابُه كرالم ابرن عربري بلغهي عن بع  الشيوخ الكبار العارفين: أههو
 معاهي كالمه.و قال: أههم ما هفهمون مراده،و فلما حلرهه الوفا ، ههاهم عن مطالعة كهب ابن عربي

 
هرديو. سمعت أن الشي  عز الدين بن عبد السالم كان يطعن في ابرن عربري و فقرال لره ويقرول: هرو زن

يهي ا  قال: هذاك هو..وفأشار نلى ابن عربي  لقطب..يوماً بع  أصحابه: أريد أن هُرن
أخبرهي  -رلي هللا عهه  -فقال: حهى أصونأ ظاهر الشرع، أو كما قال فقيل له: فأهت هطعن فيه ؟.  

مرن و معروف بالدين ثقة عدل، من أهل الشام،و الفلل،و بذلك غير واحد ما بين مشهور بالصالح،
يه يهي القطب   . و ي ولياً   .أهل مصر. نال أن بعلهم روى:    أن هُرن  بعلهم روى    أن هُرن

 
 
الشري  و علمراا الحقيقة..كالشري  الحريررنو عظَّمه طائفرة مرن شريوخ الطريقرة،و قد مدحه طائفة،و

 هم.يعلو مجدو غيرهم ممن يكثر عددهم،و .الشي  هال الدين ابن عطاا هللاو هجم الدين األصبهاهي
 
 ا. وهوقف فيه طائفة.يه طائفة ال سيما من الفقهاطعن فو
 

 مما يخالف العلم الظاهر، فله محامل: -رلي هللا عههم  -هسب نلى المشائ  و قلُت: ما هُقل
 

 أهَّا ال هُسلّنم هسبهه نليهم حهى يصحَّ عههم. - األول
 

هل العلم بعد الصحة يُْلهأمأس له هأويٌل يوافو..فرن لم يوجد له هأويل قيل: لأعألَّ له هأويالً عهد أ - الثاهي
 الباطن العارفين باهلل هعالى.

 
السأركراُن ُسركراً مباحراً غيرر مؤاخرذ  ألهره غيرر و الغيبرة،و صدور ذلك عههم فري حرال السركر -الثالث 

 هعروذ براهلل مرن الخرذالن،بعد هذه المخارل من عدم الهوفيو. مكلف في ذلك الحال. فسوا الظن ّن بهم 
 من جميع أهواع البالا.و سوا القلاا،و
 
بحر الحقيقة محيري و : قال شي  الطريقة، ما هصه من اا ا رشاد بب -في مولع  خر  -قال أيلا و

 كهت أها وصاحب لي في المغرب األقصى بسراحل البحرر المحريط، -رلي هللا عهه  -الدين بن عربي 
على لع حصيراً في الهواا و صاحبي رجالً قدو ههاك مسجد يأون نليه    االبدال   ، فرأيت أهاو

  صاحبي حهى وقفت هحهه،و صلى عليه فجئت أهاو مقدار أربعة أذرع من األر 
 
 قلت:و

 
لو الهواا ه   ***   في حّبن مأن خأ ب  عن الحبيبن بسّرن لأ المحن رهو ُشغن  سخَّ

 العارفون عُقولُهم معقولةٌ        ***     عن كّلن كون هرهليه ُمطأهَّره
مون  ُمطأهَّرهو أسراُرهم محفوظة        عهده     ***و فهُم لديه مكرَّ
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رر الرذن معرك،و قال: فرأوجز فري صرالهه،  .أهرا أبرو العبراس الخلررو قرال: نهمرا فعلرت هرذا ألجرل الُمْهكن

ن، أكهررت ههكررر قلررت: يررا فررالو قررال:و لررم أكررن أعلررم أن صرراحبي يهكررر كرامررات األوليرراا، فالهفأررت  نليرره،
 قرررررال: مرررررا بعرررررد العيررررران مرررررا يقرررررال. ل اآلن ؟قرررررال :هعرررررم. قلرررررت: فمرررررا هقررررروكرامررررات األوليررررراا ؟؟ 

بهررا جماعررة مررن  عبمصررر، فرراجهم زقرراك القهاديررل"وقررال أيلررا: دعاهررا بعرر  الفقررراا نلررى دعررو  ب"
لرم يسرهعمل و -ههاك وعاا زجال جديد، قرد اهخرذ للبرول، و عجرت األوعية،و المشاي ، فقدم الطعام،

نذا الوعرراا يقرول: مهررذ أكرمهرري هللا بأكررل و فغرررف فيرره رب المهررزل الطعرام، فالجماعررة يررأكلون، -بعرد 
 هرررؤالا السرررراد  مهررري ال أرلررررى لهفسرررري أن أكرررون بعررررد ذلرررك محررررالً لرررر ذى، ثرررم اهكسررررر هصررررفين.

 قال:فأعاد القول الرذن هقردم. قالوا:هعم. قلت: ما سمعهم ؟ قال:فقلت للجميع: سمعهم ما قال الوعاا ؟
رر  ، قرد أكرمهرا هللا هعرالى قلت : ما هو ؟ و قال: فقلت:قال قوالً غير ذلك. قلت: قال كذلك قلروبكم ُمْهكن

 حرررررب الرررررردهيا ..و با يمررررران ، فرررررال هرلررررروا بعرررررد ذلرررررك أن هكرررررون محرررررالً لهجاسرررررة المعصرررررية ،
 هللا فرري اا لطررائف المررهن بب الشرري  هررال الرردين بررن عطرراارد هرراهين الحكررايهين عررن ابررن عربرري: أو
 هوثيرررررو عررررررى ا يمررررران بب. العالمرررررة قالررررري القلرررررا  شررررررف الررررردين البرررررارزن فررررري كهابررررره ااو

محمد بن علري برن محمرد برن عربري  و قال الحافظ محب الدين بن الهجار في اا ذيل هاري  بغداد بب:
ذكرر لرري أهره ولررد بمرسرية فري ليلررة االثهرين سررابع عشرر مررن عبرد هللا الطررائي مرن أهررل األهردلس. أبرو 

عين، فأقام بها نلى سبو ة ثماناههقل نلى أشبيلية في سهو و هشأ بها،خمسمائة. وسهين رملان سهة 
كران قرد صرحب دخرل برالد الرروم. وو طراف برالد الشرام،و ثرم دخرل برالد الشررك،هسرعين. وسهة ثمران 
فرري أخبررار و صررهف كهبرراً فرري علرروم القرروم،وحررا و سررلك طريررو القرروم،و أربرراب القلرروب،و الصرروفية،

كهبت عهه أشياا من و دمشو،اجهمعت به بكالم مليح. و له أشعار حسهة،و ُزهَّادها،و مشاي  الغرب،
كهب عهه الحافظ أبرو عبرد هللا و حدَّث بها بشيا من مصهفاهه،و هعم الشي  هو. دخل بغداد،و شعره،

 بن الدبيثي.
 

 و من شعره ما أهشدهي لهفسه قوله:
 

 وصـل  مـن لديـن بيـن مـا علم وشهو         ***     ليهصـال بين ما حائًرا أيا

 الزبل على   العهيو للمسك الفلل يكن ***       يرى لم الريح مسههشو يكن لم من و

 
 

العشرين من ربيع وثاهي العربي هوفي ليلة الجمعة الكهب نلّي الحافظ لياا الدين المقدسي: نن ابن 
 سهمائة.و ثالثينو اآلخر سهة ثمان

 
قالي القلا  بالرديار ولههدن الحهفي أحد أئمة الحهفية، مههم قالي القلا  العالّمة سرال الدين او

ابررن و كرران يهعصررب البررن عربرري،شرررح المغهرري. و صرراحب المصررهفات: كشرررح الهدايررة،و المصرررية،
مههم الشي  ولري ّزر ابن أبي حجلة لكالمه فيه. وعو الفار ، ألف شرًحا على هائية ابنالفار . و

 األصرررول،و الفقرره،و كررران عارفًررا بالهفسررريرحمررد الملّرررون أحررد علمررراا الشررافعية. الرردين محمررد برررن أ
 سربعينو مرات فري ربيرع األول سرهة أربرعو الهصوف، ألف عرد  هصراهيف علرى طريقرة ابرن عربري،و
 حكررى أهرره قررال عهررد موهرره:    حلرررت مالئكررة ربرري،حلررر جهازهرره ثالثررون ألفًررا. ووسرربعمائة، و
فهزهوها، فقال: أرحمهموهي   ، ثم  ثيابي عهي  اأحلروا لي ثيابًا من الجهة، فاهزعوو بشروهي،و

د من كان يشغل الهاس فري مههم أبو ذر أحمد بن عبد هللا العجمي أحمات في الحال. وو زاد ُسُروُره،



 7 

أهره كران و براا الغمرر بب أهره كران يردرس كهرب ابرن عربري،   ذكر الحافظ بن حجر في اا نهالمعقول. 
مرههم الشري  بردر الردين أحمرد برن الشري  شررف و سربعمائة.و مات سرهة ثمراهينو للهاس فيه اعهقاد،

 .صاحبالبدر بن الحب بهاا الدين بن حها المشهور بالدين محمد بن فخر الدين بن الصا
 كرران يحسررن الظررن بهصرراهيف ابررن عربرريو ألررف هواليررف.و مهررر فرري العلرروم،و قررال ابررن حجررر: هفقرره،

مررههم الشرري  شررمس الرردين محمررد بررن و سرربعمائة.و ثمرراهينو مررات سررهة ثمرران هقررل مههررا.يصرررح بالو
يشارك في و قال ابن حجر: كان يقرأ السبع، نبراهيم بن يعقوب المعروف ب    شي  الولوا   .

أذن لره مرن خطيرب و غيرره،و قرال ابرن حجرر: هفقره بوالردنو يهظرر فري كرالم ابرن عربري.و الفلائل،
سررلك طريررو و كران حسررن الفهررم، جيررد المهرراظر ،و ان الهررال السرربكي يثهرري عليررهكررو أبيرورد با فهرراا،

مررههم أبررو عبررد هللا محمررد بررن و سرربعمائة.و كرران يعهقررد أن ابررن عربرري مررات سررهة هسررعينو الهصرروف.
داعيرة نلرى مقالرة ابرن  الفقره،و قرال ابرن خلكران: كران فالرال فري األصرول سالمة الهوزرن المغربري.

قرال ابرن  مرههم الشري  هجرم الردين البراهي.و .ظر عليها، مات سهة ثماهمائةيهاو عربي، يهالل عهها،
كان لهُ هظر في و قال ابن حجر: أحقهم بوالية القلاا.و حّجي: كان أفلل الحهابلة بالديار المصرية،

مههم شرمس الردين محمرد برن أحمرد و ثماهمائة.و أفهى، مات سهة اثههينو قد درسو كالم ابن عربي.
قررال ابررن حجررر: هسررلك علررى يررد الشرري  يوسررف  ف ب    لرربن هجررم    هزيررل مكررة.الصروفي المعرررو

 مرات سرهة نحردى قال ابن حجرر: كران علرى طريقرة ابرن عربري. كان كثير العباد .و هجرد،و العجمي،
قال ابن حجرر: هعراهى االشرهغال،  مههم الشي  نسماعيل بن نبراهيم الجبرهي ثم الزبيدن.و ثماهمائة.و

 ثماهمائرة.و را عابدا، حسن السَّمت، محبا في مقالة ابن عربي، مرات سرهة سرتكان خيّ و ثم هصوف،
قال ابن حجر: لما اشههرت باليمن مقالة ابن  مههم العالمة مجد الدين الشيرازن صاحب القاموس.و

غلبت على علماا هلك البالد صرار الشري  و دعا نليها الشي  نسماعيل بن نبراهيم الجبرهي،و عربي،
مرههم عرالا الردين أبرو الحسرن برن سرالم و دخل في شرح البخارن مرن كرالم ابرن عربري.مجد الدين يُ 

قرال ابرن حجرر: كران يهسرب نلرى هُْصرر   ُمصرهَّفيهم.و أحرد أئمرة الشرافعية بالشرام، الدمشقي الشافعي.
مرههم قالري و ثماهمائرة.و عشرينو كاهت وفاهه سهة هسعو يهخيل لها هأويالت، و مقالة ابن عربي،

ثماهمائرة أهره و ثالثرينو مس الدين البساطي المالكي.ذكر ابن حجر في حروادث سرهة نحردىالقلا  ش
حلر معه عهد الشي  عرالا الردين البخرارن، فجررى ذكرر ابرن عربري، فبرالغ الشري  عرالا الردين فري 

الهاس عليه ظاهر األلفاظ الهي  قال: نهما يهكرو هكفير من يقول بمقالهه  فاههصر له البساطي،و ذمه،
رْرٍب مرن الهأويرل.و نال فليس في كالمه مرا يهكرر، نذا حمرل لفظره علرى مرراده،ولها، يقو كران مرن و لأ

كرران مررن جملررة كررالم و. كررار علررى مررن يعهقررد الوحررد  المطلقررةجملررة كررالم الشرري  عررالا الرردين: ا ه
ان أقسم باهلل نن لم يعزل السرلطو فاسهشاط البخارن غلبًا،:أههم هعرفون الوحد  المطلقة ؟ البساطي

فهرمَّ  ذلرك، يسرأل السرلطان فري أن الهمس من كاهرب السررّ و البساطيَّ من القلاا ليخرجنَّ من مصر.
لأعُرهُ، ثرم و مكران البسراطي، فاُحلرر،أراد أن يقرر الشهاب بن هقي و ن يوافقه،أ السلطان ررت خن أُحلن

 لبساطي في مهصربه،اسهمر او   !هذا من بركة االههصار ألولياا هللا هعالى قلُت:  بطل ذلك المجلس.
 لم يهفو له عزل قط نلى أن مات بعد نحدى عشر  ليلة من هذه الواقعة.و
 
 : ذكر البرهان الرقاعي في اا معجمه بب و

هرو أمثرل الصروفية فري و –حكى لي الشي  هقي الدين أبو بكر بن أبري الوفراا القدسري الشرافعي قرال 
بعلهم وهحوها من أهظارها. و كهب ابن عربي كان بع  األصدقاا يشير عليَّ بقراا  قال: –زماهها 

 –وفقك هللا  –اعلم يا ولدن  يمهع مهي ذلك، فاسهشرُت الشي  يوسف ا مام الصفدن في ذلك، فقال:
قد ادعى أهله أهه ال و نهما هو كان ماهًرا فيه،و أن هذا العلم المهسوب البن عربي ليس بمخهأرع له،

المقررر لره و عاهم، فال فائد  في هقريره  ألهه نذا كان المقرّرر،يمكن معرفهه نال بالكشف فرذا صح ُمدَّ 
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نال فرههمررا و نن كرران المطلررُع أحرردأهما فهقريررره ال يهفررع اآلخررر.و مطلعررين  فررالهقرير هحصرريل الحاصررل.
السرلوك فيمرا و عليره المعرول،و فسبيل العرارف عردم البحرث عرن هرذا العلرم، !!يخبطان خبط عشواا 

قرال: ثرم  مشرى فري أعلرى سرهد.و مهى كشف لره عرن شريا علمره،و حقائو.يوصل نلى الكشف عن ال
فقرال: كرالم الشري  يوسرف  اسهشرُت الشي  زين الدين الخافي بعد أن ذكرت له كالم الشري  يوسرف،

ب، المحلت ذاهه،و حسن. هخلرع مرن و ذهبت صرفاهه،و أزيدك أن العبد نذا هخلَّو، ثم هحقو، ثم ُجذن
يررى هللا عهرد كرل شريا، و روك الحرو برالحو، فيطلرع علرى كرل شريا،الّسوى، فعهد ذلرك هلروح لره بر

فرذا  هذا أول المقامات.وال يرى شيئا سواه، فيظن أن هللا عين كل شيا  و فيغيب باهلل عن كل شيا
رده الهأييرد ا لهري، رأى أن األشرياا كلهرا و أشررف علرى مقرام أعلرى مهره،و هرقى عن هذا المقام علَّ

نمرا و ن وجوده، فالهاطو حيهئذ بما ظهره فري أول مقرام نمرا محرروم سراقط،في  وجوده هعالى، ال عي
فرررن قلررت: فهررذا الشرري  ولرري الرردين  .68يخهررار   القصررع   و ربررك يخلررو مررا يشررااو هررادم هائررب.. }

العراقي قد قال في فهاويه: قد بلغهي عن الشي  ا مام عالا الدين القوهون أهه قال في مثل ذلك: نهما 
 !صومين يؤول كالم المع

قد فعرل خرالف ذلرك فري كهابرهاا شررح الهعررف بب،  : أن القوهونأحدهما قلُت: هذا مهقو  بأمرين:
خرجها على أحسن المحامل  و غيره كلمات ظاهرها المهافا  للشرع، ثم هأولهاو فهقل عن ابن عربي

: نن كررالم و الثرراهي فهرذا مهرره نمررا دليررل علررى بطررالن مررا هقررل عهرره مررن عرردم الهأويررل، أو رجرروع عهرره.
رّل مهره،و القوهون لو ثبت أهه قاله، رن هرو أجأ  لم يقل خالفه في اا شرح الهعررف بب ُمعأرارأ  بقرول مأ

هو شي  ا سالم ولي هللا هعرالى محيري الردين الهروون   فرهره هرع فري كهابره اا بسرهان العرارفينبب و
ــهأاهي  على خالف قول القوهون  " حكاية ظاهرها ا هكار. مرا فقال بعد أن حكى عن " أبي الخير الهّـن

 هرذه جهالرةو أبي الخير هذا،ال فقه عهده أن يهكر على و هصه: } قلت: قد يهوهم من يهشبه بالفقهاا
فليحرذر العاقرل  الرحمن. اجسار  مهه على نرسال الظهون في أفعال أولياو غباو  ممن يهوهم ذلك،و

لطررائفهم المسررهجاد ، أن و سررهفاد ،مررن الهعررر  لشرريا مررن ذلررك، بررل حقرره نذا لررم يفهررم حكمهررم الم
هَّم مرن ال هحقيرو عهرده أهره مخرالف، و يهفهمها ممن يعرفها، كل شيا رأيهه مرن هرذا الهروع ممرا يهأروأ

 هذا كالم الهوون بحروفه. ليس مخالفاً بل يجب هأويل أفعال أولياا هللا هعالى.
 
لعربي. شعره مشرهور فرياا البن عربي هذا ولد مشهور، فقيه أديب يسمى: سعد الدين محمد بن او

قررد روى مررن شررعره الحررافظ شرررف الرردين الرردمياطي فرري اا و غيررره.و هررذكر  الصررالح الصررفدن بب.
قال: محمد بن محمد بن علي برن محمرد برن أحمرد أبرو عبرد هللا برن أبري عبرد هللا الطرائي ومعجمهبب، 

المهعوت و وف بابن العربي،الفقيه األديب المعر يالحاهمي المغربي المحهد، الدمشقي المولد، الشافع
 خمسررينو هرروفي بدمشررو فرري جمررادى اآلخررر  سررهة سررت -عررن والررده و رلرري هللا عهرره –بالسررعد 

ذكره الصالح الصفدن فري هاريخره فقرال: سرعد الردين محمرد برن الشري  محيري الردين برن و سهمائة.و
كران و ،درسو سرمع الحرديثو سرهمائة،و العربي الشاعر ولد بملطية في رملان سرهة ثمران عشرر 

  له ديوان شعر مشهورو شاعرا مجيدا،
 
 من شعره:و
 

ال بفي  مدامعيو ههرن من المحبوب أصبح مرسال   ***  أراه مهَّصن
 قال الحبيب بأن ريقي هافـع     ***   فاسمع رواية مالك بن هافـع
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الكثيرر  و البن عربي ولد ثاٍن اسمه عماد الردين محمرد قرال فيره القطرب اليروهيهي:  كران فالرال سرمع
قررد هيررف علررى و سررهمائة،و سررهينو مررات بدمشررو سررهة سرربعو علررى أحمررد بررن عبررد الرردائم المقدسرري، 

ما  -رلي هللا عهه -ثم رأيُت في هاري  الصفدن في هرجمة الشي  محيي الدين بن عربي  الخمسين.
 قرد عظمرره الشري  كمرال الرردين برن الزملكرراهي فري مصرهفه الررذن عملره فري الكررالم علرى الهبرري، هصره:

يو،و الشررهيد،و الملررك،و يقية.و الّصررّدن قررال: الشرري  و هررو مشررهور فرري الفصررل الثرراهي فرري فلررل الّصررّدن
ذكرر مرن كالمره ُجْملأرةً، ثرم قرال فري  خرر و محيي الدين بن عربي البحر الزاخر في المعرارف ا لهيرة.

هررذه كررالم مررن جرررى مجررراه مررن أهررل الطريررو  ألههررم أعرررف بحقررائو و نهمررا هقلررُت كالمرره،و الفصررل:
المخبر عن الشيا ذوقا مخبر عرن عرين و هأحققنهم بها ذوقاً،و أبصر بها، لدخولهم فيها.و المقامات،

ُحكري لري بأهره ذكرر للشري  هقري و قال الصفدن: اليقين، فاسأل به خبيرا...اهههى كالم ابن الزملكاهي.
ر أن الدين بن هيمية أن في دمشو نهسراها يصررف كرالم ابرن عربري بالهأويرل نلرى ظراهر ا لشررع، فقُرّدن

رةأ  فقال: هعم. كذا،و أجهمع به، فقال له: بلغهي عهك كذا، فقرال: كيرف هعمرل فري قولره:    ُخْلرُت لُجَّ
فقال: ما في ذا شيا. يعهي أههم واقفون  هقاذ من يغرك فيره  بأْحٍر، األهبياُا وقوٌف على ساحله   

علرى الجملرة و !ما هو المقصود ؟و ه أهت ؟نال..ما الذن هفهمو فقال: من أممهم. فقال له: هذا بعيد.
الرذن يشركل عليهرا هكرل علمره نلرى هللا و الذن هفهمه من كالمه حسرن بأسرٌن، و فقد كان رجالً عظيماً،

قد رأيُت كهابه الفهوحرات المكيرة فري عشررين و قال: ال العمل بكل ما قاله.و ما كلفها نهباعه،و هعالى،
كررأن المهقررول و عجائررب ليسررت هوجررد فرري كررالم غيررره،و بغرائررو مجلرردا بخطرره، فرأيررُت فيرره دقررائو

هزله علرى مرا و هأهي له األثرو المعقول ممثالن بين عيهيه في صور  محصور  يشاهدها مهى أراد،و
مرن وقرف علرى هرذا الكهراب عرال و ذكرر.و غايرة حفرظو هوقد ذهرنو ههاية نطالع،و هذه قدر و يريده،
 هو من أجل مصهَّفاهه.و قأدُره،
عقيرد  الشري  أبري الحسرن األشرعرن،  اذكر في أوله عقيدهه، فرأيهها من أولها نلى  خرر هرقد و قال:

  ليس فيها ما يخالف رأيه، قال:
 
 كهب عليها:و
 

 البههانُ و ليس في هذه العقيد  شيا       ***   يقهليه الهكذيب
 الهقـ***  ـل الذن قد أهى به القر نُ و ال ما قد خالف العقلو ال

اٌر    ***   و عليها   ل  دأ  لها في مقاله نمكـانُ و شعرن مأ
 البرهانُ و يأهي الدليلو و على ما ادعاه يهجه البحـــ***ـــثُ 

 لكن       ***   ليس يخلو من حاسد نهسان.و بخالف الشياع عهه
 

 هذا  خره
 
 
 

 صحبه،و  لهو صلى هللا على سيدها محمدو حده،و الحمد هللو
 ل،سلم هسليما كثيرا بال هقليو

 هعمو حسبها هللاو
 ل.الوكي


