
 كرون التصّوف فهل لنا من إنصاف لو .. كمتّبعى منهجو ؟ العربى ، تُوّجو لو سهام من يُنس : سيدى ُمحى الذين بن 
جــ : ليس ىناك أحٌد من الصالحين ، وال أحٍد حتى من األنبياء والُمرسلين ، إاّل ولو حاقدين وحاسدين .. حتى الناس 

 العاديين .
 أّما األنبياء والُمرسلين ، فقد قال اهلل تعالى فى شأنهم : 

 ( فكل نبى لو أعداٌء .. ونحن : 13) الفرقان :  ﴾ وََكَذِلَك َجَعْلَنا ِلُكلِّ نَِبيٍّ َعُدوًّا ِمَن اْلُمْجرِِمينَ  ﴿ 
ء ، ولكل حكيم من الُحكماء ) كل ذى نعمة محسود ( والحسد موجود ، وال بد أن يكون ىناك حّساد لكل عالٍم من الُعلما

، ولكل صالٍح من الُصلحاء ، وقد حصل لى : أننى آخذ بآداب رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلّم ، فأّى واحٍد ُمنتقد ، أو ُمعترض 
 على أّى ُمسلم من السابقين .. فنقول لو : 

الموتى السابقين ، ولماذا أخوض فى موتى  يا أخى رسول اهلل قال لنا : ) أذُكروا محاسن موتاكم ( وعلمنا أن نذكر محاسن
المؤمنين .. والشيخ عبد الوىاب الشعرانى رضى اهلل عنو وأرضاه ، كان أول من دافع عن بن العربى ، فقال : وأنا موجود ، وال 

ونسبوىا إلّى ، وجاءنى زلت على قيد الحياة ،] وكانت الُكتب ُتكتب بخط اليد [ وقد ّدُسوا فيها ما ال ينبغى من العقائد الزائفة ، 
 بعض الُعلماء وقال لى :

أنت تقول كذا وكذا ، فقلت  أنا لم أُقل ذلك .. فقال لو : كتابك مكتوٌب فيو كذا وكذا .. فقال لو : تعال أريك الُنسخة 
ذا الكالم بعد وفاتو، األصلّية ، وىم الذين ّدُسوا ىذا الكالم ، وأنا حّى ، فكيف ال يّدُسون على الشيخ محى الذين بن العربى ى

فأىل الزيغ وأىل الضالل فى كل وقت وفى كل حين يدسون على الصالحين كالم بغير معو ال يعرفون عنو شيىء وأى حديث  
 كالذى تحدثنا فيو ىذه الليلو.

أعرف  نسان مغرم يوجو توجيو أخر خالص ال يقصده قائل الحديث، فالمطلوب منى أننى أعرف نية القائل وإن لمممكن اى إ
 نيتو فى ىذا القول أقول لنفسى اهلل ورسولو بو أعلم لكن لم نؤمر أن نفتش عن النوايا والطوايا.

الشيخ محى الدين بن العربى رجل من الصالحين بل من أكابر العلماء العاملين ، ألهمو اهلل َعّز وَجّل الفتوحات المكّيو 
ذا الكتاب حمل ىذه أوراق ىذه الُكتب ووضعها فوق ظهر الكعبة ، وتركها وسميت بالمكّيو ألن اهلل ألهمو بها فى مّكو وكتب ى

عامًا كاماًل فوق ظهر الكعبة ، ولم يضع عليها شيئًا ليحفظها من األمطار والهواء ، وبعد عاٍم كامٍل ، أنزل ىذا الكتاب ووجد 
عّز وجّل ، ألنو سبحانو حفظو ، وبعد ما إنتقل ..  األوراق كما ىى ، ولم ينقص منها شيئًا فعرف أن ىذا الكتاب مقبواًل عند اهلل

فالجماعة الضالّين حّرفوا فى ىذا الكتاب لكى يطعنوا فى ىذا الرجل الصالح .. لكن ىذا الرجل الصالح كان رجاًل من أىل 
إنّما ىو كالٌم مدسوس ، التمكين ، ومن أىل الصالح ، ألن اهلل عّز وجّل عّلمو من لدنو ِعلمًا ، وىذا الكالم الذى يقولونو عنو 

وحقق ذلك الشيخ الشعرانى ، وغيره من األئمة األعالم الكبار الذين محّصوا ىذا الكالم ، وأخمدوا كالم الُمبطلين ،  وأظهروا 
 الحّق ظاىراً واضحاً وضوح الجبين ...  

 


