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The problem of the opinions of Sheikh Mohieddin bin 

Arabi (presentation and criticism) 
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Abstract : 

This research talks about the most important problems 

raised about the character of Sheikh Akbar Ibn Arabi, 

which was controversial and reached the point of 

atonement : 

The problem of unity of existence 

The problem of unity of religions 

The problem of taste interpretation 

The problem of spinning in his hair and symbolism  

This research addresses these problems and shows the 

face of the truth and concludes the search by talking about 

supporters and opponents of Sheikh Mohieddin Ibn Arabi . 

Keywords: Ibn Arabi, Unity of Existence, Taste, 

Religions, Symbolism. 
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 المقدمة 

 بسم هللا الرحمن الرحيم 

والصدة  والسددة   ،كبيددرا   الحمدد   المتادالي عمددا  قدوا النددالمو  علدوا  
، وعلدددب آلدددت وعترادددت الحدددا نين وندددايرا   علدددب نبيادددا الصدددادش بدددالح  بشددديرا  

 .لشرياتت، وصحابتت الااصرين لديات وملتت

وال عددددددوا  ىال علدددددب  والااقبدددددة للمتقدددددين، الحمدددددد   را الادددددالمين،
والصة  والسة  علب أشرف األنبياء وسديد المرسدلين وعلدب آلدت   النالمين،
 .ينأجما وصحبت

راسدة أبدر  الموودوعات المامدة والرددير  بالبحدد والدمن      إ  أما باد:
 .البحد  ي الشخصيات الصوفيةهو  التصوف ي مراا 

 في أواخر القر  السادس وأوائل القر  السابع من المرر  كاند  حيدا  
مددن أهددم الشخصدديات  شخصددية صددوفيت عنيمددة، ااتبددر  ددي ح يقددة االمددر

الصددوفية التددي احتددد  حولمددا الاددصاش بددين أنصددار التصددوف وخصددومت، ىنمددا 
شخصددية محيددي الدددين بددن عربددي، والددان كددا  كتيددر مددن رجدداا التصددوف 
اإلسةمي  ي حياات وباد مماات  اربو  بت ويقدرونت وياتر و  لدت بالاديدد 

اادت  دي نفدوس من الكرامات، وبالك األثر الروحدي الاميد  الدان اركتدت م لف
مددن المريدددين والاددار ين، وهدداا الصدداث مددن البدداحتين بددالطبع هددم قارئيمددا 
 األنصار.

وعلب الاكس من هداا االارداا المدوالي البدن عربدي وجدد ويوجدد صداث 
آخددر مددن البدداحتين قددد ما  وحددديتا ، قددد شدداوا ويشدداو  الحددرا الشدداواء علددب 

لددك مددن االامامددات، م لفددات ابددن عربددي ويرمونددت بددالكفر أو الصندقددة و يددر  
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التي اتطلب من كل باحد ماصث أ    ث أمامما موقف التحفظ واالحتياط 
ابددن عربددي كددانوا مددن اهددل الندداهر الدداين لددم علددب وأكتددر هدد الء الممدداجمين 

 سدددتطياوا أ  يتددداوقوا مددداان الادددار ين أو كدددا  لمدددم اارددداا خدددا  عددددائي 
 بالطبع هم الخصو .بالاسبة لباض الصوفية وهاا الصاث من الباحتين 

كمدا كدا  هاالدك أ  دا   ،أشدد المردو لدت  ى   الممداجم  بدن عربدي  الكا   
وجدداا عايدف حدوا المرل لت كل االجةا وبين ه الء وأولئك نقاش محتدد  
 اآلراء الصوفية لماا الامةن الكبير ومامرت  ي التفكير.

أمدددا المحدددور الدددان دار حولدددت الصدددراش بدددين الفدددريقين  قدددد كدددا  هدددو 
مار دددة مددددن اقتدددراا آراء الشددديخ ابدددن عربدددي مدددن  ىلدددبلتمم التوصدددل محدداو 

اإلسددة  ومدددت ابتاددادا عددن روحددت واصددولت، وكددمنمم  ددي ابحدداثمم المتادددد  
عات قد اسملوا بماا الس اا الما  وهو: هل كا   يمدا مدا  قرهدا الددين أ  ال  

 نتيرددة لشدداورا الحددار و  مانددت الاميدد  بدداهوبعبددار  اخددرن، هددل كاندد  آرا ا 
الددان  دداا فيددت عددن مشدداهد  المحسوسددات كمددا  قددوا الصددوفية  أ  كاندد  
ورا من الصيغ والكفر وال ةا كما يصعم  لك باض السدطحيين مدن أولئدك 
الخصو   هاا هدو المحدور الادا  للاديدد مدن األبحداب عدن ابدن عربدي الدان 

 دار حولت كة  األنصار أو الخصو  قبوال  أو ر  ا .

األبحدداب عددن ابددن عربددي وااوعمددا  ددإ  آراءا وبددالر م مددن عمدد  هدداا 
الصددوفية ال يددصاا  كتافمددا الكتيددر مددن الامددوض واإلبمددا  ىلددب اآل  ومرجددع 

 مدداا هددو السددبب  ،الامددوض هددو مددا امتددا ت بددت آرا ا الددك مددن رمددص واشددار 
الروهرن الان من أجلت ال يصاا الاصاش حدوا هداا الشخصدية الصدوفية الفدا  

 مستمرا  ىلب عصرنا الحاور.
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ابن عربي   الاصاش حوا آراء  ااددت مناهرا وهاا  ومدن صحتما، و   
التي   المامة  األرباة  المشاكل  الك  ىلب  ارجاعت  أشكالت  مكن  اختلف   أو 

 اتلخص فيما يلي: 

 مشكلة القوا بوحد  الوجود. -1

 مشكلة القوا بوحد  األد ا  وما يتصل بما من مسائل.  -2

 الصو ي فيت.مشكلة افسيرا الاوقي للقرآ  ومامرت  -3

مشكلة شارا الاصلي الان شرحت هو  ي " خائر األعةن" هل هو مادن أو  -4
 روحي   

من آراء    لك  اْلُمشْ ومن ثم جاءت هاا الدراسة المتواواة اح  عاوا  )
لاشرح  يما أهم المشاكل   (بن عربي عرض ونقدلدين  االشيخ األكبر محي  

وليتب والمااروين  الم يدين  أبحاب  ارا بتما  الح   يماالتي  وجت  لاا  ، ين 
الالماء  ي  ابن عربي و قواا وآراء  أل  الارضهو    الدراسةومامري  ي هاا  

 . الرد عليما بالتمييد أو الر ضو المسائل هاا 

 : وخاامةوخمسة مباحد  امميدمقدمة و  شتمل علب  والبحد

 المقدمة: و يما أهمية الموووش وخطة البحد فيت. 

 بالشيخ األكبر محيي الدين بن عربي. وامميد: حوا التاريف 

 .المبحد األوا: مشكلة القوا بوحد  الوجود

 المبحد التاني: مشكلة القوا بوحد  األد ا  

 التالد: التفسير الاوقي للقرآ  ومامج ابن عربي فيت  المبحد

 الرابع: ابن عربي وشارا الرمصن المبحد 
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 . المبحد الخامس: ابن عربي بين أنصارا وخصومت

البحد   هاا  من  ىليما  اوصل   التي  الاتائج  أهم  و يما  والخاامة 
 المتواوع. 

الحمد والماة، و   كان  األخرت  حسبي   هاا و   كا  قد و ق  هللف 
اجتمدت وحاول  وحلل  وبيا  والكماا   وحدا، وما اوفيقي ىال  قد  أنب  

م علب سيدنا  باه عليت اوكل  و ليت أنيب، و  الحمد أوال  وأخرا  وصلب اللم
الدين،   يو   ىلب  بإحسا   ابامم  ومن  والتاباين  وصحبت  ألت  وعلب  محمد 

 را الاالمين.  هللاوآخر دعوانا أ  الحمد 
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 ابن عربي بالشيخ األكبر التاريف  ي : تمميدال

 اسمت ونسبت: أوال: 

بن   اسمت: محمد  بن  علي  بن  محمد  اسمت  أ َّ  لت  ارجم  من  كل   كر 
 .(1) أحمد بن عبد هللا

نسب الشيخ ابن عربي كما  كر هو عن نفست، وورد  ي أكتر   نسبت:
من مرجع هو )أبو بكر محيي الدين محمد بن علي بن محمد بن احمد بن  

 ( 2) ولم ياكر من نسبت أكتر من  لك، الحاامي الطائي األندلسي  ،عبد هللا(
ن بن حاام و ليت ياتمي  د  عبد هللا بن حاام أخي الصحابي الرليل ع    من ولد

من قبيلة طي ممد الابوغ والتفون الاقلي  ي     نسبت من جمة أبيت  مو ا  
و سةمما جاهليتما  الدين    ، ما   محيي  الشيخ  أ َّ  رحمت  -والمتتبع  رد 

الاسبة    -هللا بماا  بالصفات  و كا   اتص  ى اها يتااب  ورثت  التي  الكريمة 
  ي كتير من شارا.  نسبت الكريم

 

 ميووزان االعتوودال فووي نقوود الرجووال شبووي عبوود م شوومه الوودين محموود الووذهبي، انظوور: (1)
البدايووة والاهايووة، البوون . و دار المعرفووة بيووروتط/ تحقيووه: علووي محموود البي وواو ،  ،6/269

هوووو 1423دار الحوووديث، القووواهرة  ط/ ، تحقيوووه: د. احمووود عبووود الوهوووا ، 156/ 13كثيووور، 
م لووه داةوورة المعووار  ط/  ،311/ 15لسووان الميووزان: البوون ح وور العسووق ني، و  . 2002

ط/  ،293/ 4، تكملة اإلكمال: ابون مواكوالو  ،هو1331الاظامية، حيدر آلاد الدكن، الهاد، 
طبقووات المفسوورين: احموود بوون محموود اشدنوورو ، و  .م لووه داةوورة المعووار  العثمانيووةمطبعووة 

، 1تحقيه: سليمان بن صالح الخز ، مكتبوة العلوو  والحكوم، المدياوة الماوورة، ط/،  1/230
1997 . 

دار اآلفواق  ، ط/190/ 5 ،شبون العمواد ،شذرات الذهب في اخبار مون ههوبانظر:   (2)
 .بيروت -ال ديدة
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خُ  حيُد  من  نسبت  ال  ل   ُ أما  الاين  األطمار،  األنصار  سليل  تت،  مو 
 .(1)  سلكو   را   ىال سلكُت الرسوا صلوات هللا وسةمت عليت

 ول بُت:  ثانيا : ُكايتتُ 

 جاء  ي ُكاية الشيخ ابن عربي قوال : د 

الكاية التي كااا بما أكتر من ارجم لُت وقالوا: أحدهما: أبو بكر وهي  
 ىنما األكتر ُشمر . 

 .(2) هب الب  لك باض من ارجم لتكما  ،ثانيمما: أبو عبد هللا

قيل  ي الشرن والارا   :أمَّا ل بت رحمت هللا  مو )الشيخ األكبر(  إ  
دو  اسم  عرفهكاا   ،عربي)الشيخ األكبر(، لم ياصرف الاهن ىال ىلب ابن 

 .(3) وال وسم وال عةمة من عةمات التميص و شار 

 " محيي الدين" و " سلطا  الاار ين ".بدددددددويلقب أ  ا 

علب الشيخ    أطل  ة شك أ َّ ما  ،  بإسمائممولما كا  الف ةء  ار و   
. هاا: ويارف (4)ابن عربي من كتر  األلقاا يداُّ علب عنمتت وطوا باعت

ابن المشرن   الشيخ  أهل  "لدت  عربي  و"بابن   " "بالحاامي  افريقا     (5) عربي 

 

 .48/ 23، الذهبي، سير اع   الاب ء: انظر (1)
 .469، ص، طبقات االولياء48/ 23، سير اع   الاب ءانظر:  (2)
، 13ص:  ،عبوود الوهووا  محموود أمووين أكوور  ،: ابوون عربووي بووين القووادح والمووادحانظوور  (3)

 هو.1405عا   دار الكتب للطباعة والاشر، جامعة الموصل
 13ص:  ،عبد الوها  محمد أمين أكر  ،والمادح: ابن عربي بين القادح انظر (4)

الهيئوة المصورية العاموة للكتوا  ، 17ص:  ،عبد الحفيظ فرغلوي اشكبر،الشيا انظر:  (5)
 .القاهرة –
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بياُت وبين القاوي أبب بكر بن الاربي. ويارف "بابن الاربي " لدت المااربة  
" ويارف أ  ا   ي األندلس " "بابن سراقة  ،كما  سمي نفست  ي باض كتبت

الباحتين    وهو  الان  ارف بابن سراقة ليس هو  و ما نفاا باض  الواقع أ  
م بكر  أبو  الدين  محيي  األما   ولكات  األكبر،  بن  الشيخ  ىبراهيم  حمد 

 .(1)األنصارن 

 :والدات، ونشمات، وو اات: التا  ث

 والدات: 

االثاين   يو   ولد  عربي  ابن  األكبر  الشيخ  أ   علب  المصادر  أجما  
( ساة  رم ا   شمر  من  والاشرين  مارسيت    560السابع  هد(  ي 

ليلة خالد   ي    (2) باألندلس للدنيا  ي  الماكور وهبُت هللا  التاريخ  و ي هاا 
التوحيد   بكلمة  مسلم  نط   كلما  اتردد  كراها  ليلة  الخالد  اإلسة   ااريخ 

  ااريخ مولدا هاا و ي شمرا وساتت ُأنصا القرا  وهبط  أوهتاف اإل ما  ى   
 وحي السماء.

األ بدر  )يو   والاصر  الفتح  ليو   المماثل  اليو   ولد  و ي  الميمو (   ر 
 .(3)ابن عربي اح  ظةا الك الاكرت  كا   تحا  ونصرا  

  
 

 المرجع السابه نفسل. (1)
إحسووان ، ت/ 161/ 2 المقوور ، ،نفووح الطيووب موون غصوون اشنوودله الرطيووبانظوور:   (2)

/ 3شوووذرات الوووذهب: و   .1997 االولوووي، لطبعوووة، الباوووان –بيوووروت  -دار صوووادر ،عبوووا 
190 

، طبعووة مؤسسوول 12ص  ،طوول عبوود البوواقي سوورور ،محووي الوودين ابوون عربوويانظوور:  (3)
  .2012هاداو  للتعليم والثقافة ساة 
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 نشمات: 

ابن عربي رحمت هللا نشم  صالحة  قد دأا الشيخ   كان  نشم  الشيخ 
ماا الصار علب االم الالم، وطاعة هللا ااالب ماا ناومة أظفارا،  ما كاد  

 ت وبكار  احققت  يبلغ الحلم حتب  اش صيتت، وانتشر خبرا، وما  اك اال لابو 
بالالو  وامكات ماما، ولم  اادر هاا الدنيا اال وهو متربع علب عرش المرد 

لحيا   ،والابوغ الالم    والمتتبع  طري   دخل  ي  قد  عربي  ردا  ابن  الشيخ 
 قد  كرت المصادر أنت لما بلغ التاماة من عمرا    ،والمار ة ماا سن مبكر 

والبد    ،باد أ  خ ا  مرسيت لحكم الموحدين  ،انتقل مع أهلت الب اشبيلية 
أ   كو  قد القب اربيت أدبية ودياية كاملة كما أشار الشيخ ابن عربي الب 

كتبت طفولتت    .(1)  لك  ي  عن  شيئا   هللا  رحمت  حياات  نقرأ  ي  أناا  علب 
االمر مترما ناحية حيا  الصهد بل كا     ئأنَّت لم  كن  ي باد  ومطلع شبابت

ومطلع   طفولتت  ياكر  ي شيخوختت ساوات  وهو  والصيد،  باآلداا  مشاوال  
 شبابت التي أواعما  ي رحةت الصيد ومات الخيل والخد .

 ي سفرن  ي  ما  جاهليتي وماي والدن وأنا   تعربي: مرر قاا ابن  
قرمونة بين  وكا    ما  وحشٍ ارعب،  بقطيع  و  ا  األندلس،  بةد  من  وبلمة 

ولاا  بصيدها، وكا   لماني علب باد ماي  فكرت  ي نفسي وجال   ي  مُ 
بصيد مات  واحدا    أو ن  ال  أني  أنا    ،قلبي  الان  الحصا   أبصرها  وعادما 

ىليما   وصل   أ   الب  بيدن  ورمحي  عاما  ىليما،  مسكتت  حيش  راكبت، 
 و    ،مرَّ ساا  الرمح بمسامة با ما وهي  ي المرعب  ودخل  بياما، وربما
  ، سما حتب جصاما ثم أعقباي الالما ،  فرت الحمر أماممم و هللا ما ر ا  ر  

 

، ترجمووة عبوود الوورحمن 8ص:، آسووين بوو  تيووو  ل،ابوون عربووي حياتوول ومذ بووانظوور:  (1)
  .1965القاهرة  -بدو ، ط/ االن لو المصرية



 

1413 

 حولية كلية أصول الدين العدد الثالث والثالثون

الطري  هاا  ىلب  رجا   أْ   ىلب  سبب  لك  عر    هللا  ،  وما  طري   أعاي 
 حيائا علم  من المااملة ما كا  السبب، وهو ما  كرناا،  سرت األما  

 .(1) كا   ي نفسي لمم  ي نفوسمم الان

ابن  األكبر  الشيخ  حيا   من  الشباا  ومطلع  الطفولة  مرحلت  هي  هاا 
التي  الفا   الشخصية  هاا  لبااء  األساس  بمتابة حرر  كان   والتي  عربي 
أصبح  فيما باد من أبر  شخصيات عالم الفكر والمار ة، وقد كا  لوالدا 

الاشم  هاا  الكبير  ي  كا     األثر  والحديد ومن  من  والدا   قد  الفقت  أئمة 
 .أعة  الصهد والتقوت والتصوف

 و اات:
من    22او ي الشيخ محيي الدين بن عربي  ي دمش  يو  الرماة  ي  

ربيع   عا   اشمر  الصكي،  638آلخر  بن  الدين  محيي  القاوي  دار  هد،  ي 
و ّسلت جماا ابن عبد الخال  ومحيي الدين، وكا  عماد الدين بن الاحاس  

عل الماء  وكا   صب  الصكي،  ابن  اربت  ود ن  ي  قاسيو   الب  وُحم ل   يت، 
شيات   مشمود،  قد  يو   علي  لراا ات  االمراء  الوالي  جممور  مع  دمش  
ولم والفقراء،  والالماء  و لق     والو راء  وشّيات،  اال  أحد  بدمش   يب  

 . (2) األسوان، وسد الااس دكاكيامم ثةثة ا ا  ااصية لت 

قبرا   علب  باب  الرابع  وقد  مسردا   ي  الاا ن  األوا  سليم  السلطا  
الصة  أّوا مر     بإقامةوح ر االحتفاا    ،هد  924والاشرين من محر  ساة 

 

 8ص:، آسين ب  تيو  ل،ابن عربي حياتل ومذ بانظر:  (1)
ط/  ،439/ 3فووات الوييوات البون شواكر الكتبوي، تحقيوه: د. احسوان عبوا ، انظور:  (2)

  .1972دار صادر بيروت، 
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مدروسا   قبرا  ظل  الب    فيت  قد  سليم  السلطا   دخل  حتب  الصما   من  مد  
الشا ، ى  ورد  ي باض كتب ابن عربي: )ى ا دخل السين  ي الشين ظمر  

 .(1)قبر محيي الدين(

 : ي الطري  الب هللا )التصوف( واةميااشيوخت راباا: 

لكتر  من أخا عامم من الالماء الربانيين آثرنا  كرهم دو  الخوض  ي  
اراجممم كما ورد  ي كتاا )شرح رسالة روح القدس  ي محاسبة الافس(،  

 وهم: 

الاريبي  جافر  الكوميو ،  ابو  مخلث  بن  يوسث  صالح و   ،ابو  اقوا 
ابو  و ،  ابو عبد هللا محمد بن جممورو ،  عبد هللا محمد الشر يابو  و ،  الادون 

  ، ابو محمد عبد هللا القطا و   ،محمد عبد هللا بن محمد بن الاربي الطائي
جادو   و  أشرف    ابوو ،  الحااون ابن  بن  محمد  هللا  صالح و ،  نالروندعبد 

الخياطو ،  الخرا  هللا  هما و   ، عبد  بن  احمد  العباس  احمد و   ،ابو  ابو 
الفقراءو   ،السةون  ا   المتابو ،  شمس  ابي  با   أما عن اةمياا  .(2) اطمة 

  مم لم  حصي عددهم لكتر  شمر  الشيخ ولكتر  ااباعت ومريد ت. 

 :م لفاات وآثارا: خامسا  

امليفا  المسلمين  علماء  اوسع  من  عربي  بن  الدين  محيي  الشيخ   اد 
،  ي ميدا   جمياا  واصايفا، ولو قيس بايرا من كبار م لفي االسة  لفاقمم  

 

تحقيووه: ابوورا يم عطوووة عووو ، ، 202/ 1جووامع كرامووات اشوليوواء: الابهوواني، انظوور:  (1)
  1974، 2مطبعة البابي الحلبي، ط/

نظوور: شوورح رسووالة روح القوود  فووي محاسووبة الووافه موون كوو   الشوويا االكبوور محيووي ا (2)
 .جمع وتأليف: محمود الغرا ، مطبعة زيد بن ثابت، 175 – 173الدين بن عربي: 
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الكم  قد    التمليف حيد  من  اما  السواء،  والكيف علب  الكم   ألثمن حيد 
) ما  قرا    نحو للملك  235من  اجا ات  كما  قوا  ي  ورسالة  كتابا   )

)(1) المنفر او 500او  جامي،  الرحمن  عبد  كما  قوا  ورسالة  كتاا   )
 .(2) ( كما  قوا الشاراني400)

الكيف  مو   حيد  من  علما    أ صرواما  المسلمين  وأوسامم كّتاا   ،
و كما  قوا الشاراني: صاحب الالم الرامع المحيط الان ال يدنو  أ،  (3)أ قا  

 .(4) يرا بروارامات سواا، وال   ث 

مصافاات اهم  مصافاات    ما يوساقتصر    وفيما  ماي  باض  علب 
 : يةالصوف
هاا    -1 والملكية،  اد  المالكية  األسرار  مار ة  المكية  ي  الفتوحات 

فيت   جمع  حيد  عربي  بن  الدين  محيي  الشيخ  مصافات  اهم  من  الكتاا 
 .خةصت ماهبت  ي التصوف 

 الراو  المقتبسة والخطر  المختلسة.  -2

 مفتاح السااد   ي مار ة المدخل الب طري  اإلراد .  -3

 األجوبة علب المسائل الماصورية.  -4

 

 وما لعدها 202/ 1نظر: جامع كرامات االولياء:ا  (1)
 .8/ 1نظر: اليواقيت وال واهر: ا (2)
، لعدها، تحقيه الدكتور: ابو العو ء عفيفويوما  3/ 1نظر: مقدمة فصوص الحكم: ا (3)

  .1946ط/ دار الكتا  العربي 
، ط/ المطبعوووة 8/ 1 الشوووعراني، :فوووي بيوووان عقاةووود اشكوووابر نظووور: اليواقيوووت وال وووواهرا  (4)

 هو.1306اشزهرية عا  
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 مبا اة القطب بح ر  القرا.  -5

 الب ا ت اض ابكار البقاء. االراقاءمااهج   -6

 كات ما ال بد للمريد مات.   -7

 الحلب  ي اسرار روحانيات المأل األعلب.   -8

 كشث المااب عن سر اسماء هللا الحساب. -9

 انشاء الدوائر. -10

 اإللمية  ي اصةح المملكة االنسانية.  التدبيرات -11

 االعة  بإشارات اهل االلما .  -12

 الميصا   ي صفة االنسا .  -13
  صو  الحكم. -14

الارائب  -15 من  المارم  حروف  عليت  احتون  فيما  والاا ات  المبادئ 
 واآل ات.

 مواقع الارو  ومطالاة اهلة األسرار والالو .   -16

 حلية األبداا.   -17

 ااج الرسائل وماماج الوسائل.  -18

 روح القدس  ي محاسبة الافس.  -19

 الرةا والرماا. -20

 القسم اإللمي. -21
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 األمر المحكم المربوط فيما يلص  طري  اهل هللا من الشروط. -22

 .(1) اإل راد الكوني والمشمد الاياي .... و يرها -23

ولاشرش  ي  سرياة عن الشيخ ابن عربي و  ونكتفي بماا الابا  البسيطة
 المقصود باو  من الملك المابود. 

 

  

 

، هديووووة 202/ 1ومووووا لعوووودها. جووووامع كرامووووات اشوليوووواء: 46نظوووور: الوووودر الثمووووين: ا (1)
 ، ط دار الفكر.88/ 1وما لعدها، مقدمة الفتوحات المكية: 114/ 2العارفين:



 

1418 
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 وحد  الوجود مشكلة القوا ب  األوا: المبحد

 امميد:

د     عبار  وحد  ح  حد  ومصدرها و  الوجود مباية علب كلمتين: األولي: الو 
، والوجود الان  ااي كل ما هو موجود أو  مكن أ   (1)الان  ااي االنفراد

يوجد،  مكاا  نمر أ  وحد  الوجود اااي أ  الوجود واحد، بمااي أ  هللا  
حد والاالم ح يقة واحد ، أو بعبار  أووح: ا  الوجود الح يقي هو وجود وا

وهو وجود هللا ، أما وجود الخل   مررد ظل لصاحب النل،  الخل  بماا 
خال  ثاائية موهومة  ائفة ؛ أل   الح  و الاالعتبار شبح، وعليت  إ  ثاائية  

التادد وهو عاجص عن   يدرك اال  الشاملة، ى  الح     ىدراكالاقل ال  الوحد  
 .(2)والخل  حسب ماهب وحد  الوجود وجما  لح يقة واحد 

والقوا بوحد  الوجود ي دن ىلدي ودرور  القدوا بقدد  المخلوقدات، ى  ى  
، كالك  إ  وحد  (3)وجود هللا البد أ   كو  مساويا   ي الوق   اات لوجودها

الدان  اادي أ  هللا  حدل  دي الوجود ارال الباض  خلط بياما وبين الحلدوا  
يدر مدن الالمداء شخص بايات حلوال  كليا  أو جصئيا ، وهاا الخلط وقع فيدت الكت

 

، ط/ دار م مع اللغة العربية لالقاهرة، مادة "وحد"، 2/1017انظر: المع م الوسيط،  (1)
 الدعوة.

، ط/ دار كاوووز المعرفووة العلميووة 104انظوور: مفهووو  اشلو يووة، أشوور  حووافظ، ص  (2)
  .1999للاشر والتوزيع، الطبعة االولي 

، ط/ دار ابون 236انظور: التصوو  بوين االفوراط والتفوريط، عمور عبود م كامول، ص (3)
  .2002حزا ، الطبعة االولي 
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أمتاا الشمرستاني  ي كتابت الملل والاحل وابدن ايميدة حدين اسدتامل عمدو  
 .(1)لفظ الحلوا للداللة علب مفمو  وحد  الوجود 

حدددد   الوجدددود مددداهب قدددد م  كدددر فيدددت الفةسدددفة قبدددل الصدددوفية، أوا  وو 
 ةسفة المدرسة اإليلية هو اكسانو ا  كا  من القائلين بدت، وياقدل ارسدطو 

مرموش الاالم، قاا ى    ىلبهاما   قوا فيت: " ى  اكسانو ا  حين أشار  نصا  
الواحددد ىلددت"  الاددالم ى   واحددد والواحددد ىلددت،  دداحن هاددا أمددا  مدداهب وحددد  

،  دإ   ننريدة وحدد  (2)الوجود الان ال  ميص بين هللا والطبياة  كةهما واحدد
الرديدددد   الوجدددود ننريدددة قد مدددة أخدددات بمدددا أ  دددا  الرواقيدددة واال ةطونيدددة

 .(3)والصوفية
مفداهيم الشداوا  طريد  دخدواعدن    صوف اإلسدةميوقد دخل   ي الت 

القد مددة وشدداائرها وننرامددا للوجددود خاصددة باددد ىنشدداء بيدد  الحكمددة و قبدداا 
المسلمين علب ارجمة الفلسفة اليونانية التي اشتمل  أ  دا علدب التصدوف 
الفلسفي، وممن اشتمر من متصو ة اإلسدة  بدالقوا بمداهب وحدد  الوجدود 

هب بددين مدددا ع وفيمددا يلددي عددرض لمدداا المددا "الشدديخ األكبددر بددابن عربددي"
   وماارض. 

 

 .105انظر: مفهو  اشلو ية، أشر  حافظ، ص  (1)
، ط/ 64-36انظوور: نشووأة الفكوور الفلسووفي عاوود اليونووان، علووي سووامي الاشووار، ص   (2)

  .2008ماشأ المعار ، اسكادرية 
، ط/ دار الكتوووا  اللباووواني، سووواة 2/569انظووور: المع وووم الفلسوووفي، جميووول صوووليبا،  (3)

2005.  
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 : بوحد  الوجود االاراهات  ي القوا

ا  المشكلة األولي  ي ماهب الشيخ األكبر محيدي الددين بدن عربدي    
والتددي كددا  التصددويب عليمددا بشددد  مددن الطدداعاين عليددت، هددي القددوا بوحددد  

واوويح هاا المشكلة هو من األهمية بمكا ،  لك أل  خصو  ابدن   الوجود
،  دي شدن هردوممم الاايدف عليدت، وهدي   دة  استاانوا بت كتيدرا  عربي، قد  

مدددع أقددددس ق دددية  دددي  -كمدددا رأت الدددباض –عدددن هددداا اتادددارض بناهرهدددا 
اإلسة  وهي ق ية التوحيد، لالك كلت كان  هاا المشكلة لمدا نصديب كبيدر 

أ   أنصدددارا  كدددانوامدددن جمدددود البددداحتين، ى   دددي القدددد م و    دددي الحدددديد، 
 خصوما .

 ي االاراهدات خيص الكم األبحاب المتادد  عن هاا المشكلة ويمكن ال
    اآلاية:

االاراا الان ياهب أصحابت، ىلب أ  ابدن عربدي، كدا  يددين بوحدد  الوجدود  -1
الماد ددة المطلقددة، بددالك المااددي السددا ج السددطحي، وهددو عددد  الفددرن بددين 

شيء  -كما  مموا عات –الخال  والمخلون أو الرا والابد،  الكل  ي ننرا 
يقرا مدن  ممدت للمشدكلة ابدن واحد، وأبر  الااهبين ىلب هاا هو البقاعي، و 

 خلدو .

و ي مقابل هاا الفمم يوجد اارداا آخدر، وهدو الدان  هدب أصدحابت ىلدي أ    -2
بوجود ىلت واحد مفارن للاالم ماصا عن كل نقص، كما ابن عربي كا  ي من 

ة ، لددالك نددراهم قددد  ممددوا، كةمددت هددو مالددو  مددن أصددوا الاقيددد   ددي اإلسدد
علددب أنددت مددن قبيددل  -الددان يددوهم ميلددت ىلددي القددوا بوحددد  الوجددود -الدددقي 

اإلشارات، التي عبدر بمدا عدن شداورا الادامر بوحدانيتدت سدبحانت، ومدن هادا 
ادداون الددك اإلشددارات ىال اهددل الكشددث مددن خددوا  قددالوا: ىنددت ال  سددتطيع 
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راا االما  الشاراني، وابات  ي  لدك الصوفية، ونرن علب القمة  ي هاا االا
 الفمم الصحيح لماهب ابن عربي الكتيرو  من الباحتين المحدثين.

 قدد كدا  ألحدد البداحتين المحددثين والمتخصصدين  دي   :وأما االاراا التالد  -3
 ،اوويح ماهب ابن عربي الفلسفي، وهو المرحو  الدكتور أبو الاة عفيفي

بوحدد  الوجدود ىال ا  هداا الوحدد  كاند  الان رأن ا  ابن عربي كدا  يددين  
تبع القددوا بإنكددار وجددود ىلددت واحددد مفددارن تو متاليددة، ال اسددأعادددا روحيددت 

للاددالم، ماددصا عددن كددل نقددص،  مددي ى   ليسدد  بم ددة حدداا مددن األحددواا كتلددك 
 الوحد  الماافية لإلسة .

  قد كا  لمن قولت حرة  ي الدراسات الصوفية لرمادت  :واما االاراا الرابع  -4
بين كل ما أحاط بالتصدوف مدن مشداكل ننريدة وبدين احققدت مدن مشداهدات 

، وهددو الشدديخ المرحددو  الدددكتورح عبددد الحلدديم القددو  لسددلوكت طددريقمم عمليددا  
محمدددود، شددديخ اال هدددر، الدددان رأن أ  ابدددن عربدددي كدددا  يددددين بميمادددة هللا 
 الكاملة، وقيوميتت المطلقدة، علدب هداا الكدو  الدان ال قدوا  لموجدود فيدت ىال

 .(1)بحفنت سبحانت

هاا هو الخيص آراء الباحتين عدن مداهب ابدن عربدي  دي وحدد  الوجدود 
 دإ ا مدا حاولد  بادد هداا التلخديص أ  أبسدط مرمدل اآلراء  -قد ما وحديتا-

السددابقة، حتددب يتبددين بمدداا الددامج قيمددة كددل مامددا علددب حددد ،  ددي وددوء 
نصو  ابن عربي نفست، وحتدب يتبدين أ  دا  أن مدن الكدم اآلراء السدابقة، 

اباش لكونت أقرا ىلي الحد  و لدي الفمدم الصدحيح آلراء ابدن عربدي جدير باال 
  ي الموووش،  إ  هاا  كو  علب الاحو التالي:

 

، ط/ دار الهوود  99-97انظوور: شخصوويات صووويية، د/ محموود فوووقي ح ووا ، ص  (1)
  .1984للطباعة ساة 
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  ي  مم المشكلة: االاراا األوا

  مم ابن خلدو :

هدد(  مو قدد أعلدن 808المتو ي ساة )أما ابن خلدو  الم رخ المشمور  
وناي علي بادض  والوحد ،أ  ابن عربي قد  هب ىلي ما  هب أهل الحلوا 

خوودمم  دي علدو   -ابدن عربدي-متمخرن المتصو ة، الاين سماهم ومدامم 
المكاشفات، وحاوا كالك عقد الصدةت المختلفدة بدين المتدمخرين مدن القدو  
و ة  الشياة فيمدا قدالوا بدت مدن الحلدوا، و يدر  لدك مدن أوجدت الشدبت بدين 

المتددمخرين مددن المتصددو ة " ثددم ى  هدد الء الفدريقين، التددي  كرهددا حيددد قدداا: 
المتكلمين  ي الكشث وفيما وراء الحس او لوا  ي  لك  اهب الكتير مدامم 
ىلي الحلوا والوحد  كما أشرنا ىليت، ومألوا الصحث مات، متدل المدرون  دي 

 .(1)كتاا المقامات لت و يرا، وابامم ابن عربي"

 - بادد نصدت السداب -وال  ااياا هادا احقيد  صدحة مدا  كدرا ابدن خلددو  
من وجود صةت، بين المتصو ة المتمخرين والشياة،  ماا الموودوش خدارج 

ي بددت باددض البدداحتين مددن المااصددرين  ددي رسددالة ادد  ، وقددد عُ مقصدددناعددن 
ي  ي رسالتت )الصلة بين التصدوف والتشديع(، بمستقلة كدكتورح كامل الشي

ننر  يما لوجمة وأ ا ما كان  قيمة نتائرت التي اوصل ىليما ومدن متاباتت  
 ددإ  الممددم فيمددا نحددن بصددددا اآل  هددو القددوا بددم  رأن ابددن  ،ابددن خلدددو  

خلدددو   ددي ميددل ابددن عربددي ىلددي الوحددد  أو الحلددوا ال  مكددن التسددليم لددت 
 بصحتت كما سيتبين  لك فيما باد.

 

 ، 2004، الطبعة االولي3/1125انظر: مقدمة ابن خلدون، تحقيه/ عبد الدرويش،  (1)
 دمشه. -ط/ دار يعر 
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 السدائل بددددد "شدفاء  المسدمبثم ياكر ابن خلدو   ي كتداا لدت آخدر وهدو  
ات أدن بالاداس " أ  خوض متمخرن الصدوفية  دي المكاشدفوامايب المسائل

ىلدي االخدتةف  ددي أمدرهم، أو ىلدي الاددصاش حدوا التصدوف، ويصددرح بدم  ابددن 
عربددي كددا  مددن أولئددك الخائ ددين  ددي مسددائل الكشددث القددائلين بالترليددات 

صدور الموجدودات عدن الواحدد، وهدو  دي ، و لي كيفية  المشرين ىلي الوحد 
المكاشددفة، و  هداا  قدوا: " ثدم ى  قومدا  مدن المتصدو ة المتدمخرين عادوا بالد

وصيروها من قبيل الالدو  واالصدطةحات، وسدلكوا وعكفوا علي الكة   يما،  
 يما االيما  خاصا ، ورابدوا الموجدودات علدب مدا انكشدف  لمدم ارايبدا  خاصدا ، 
يدعو  فيت الوجدا  والمشاهد ، وربما  عم با مم  ي  لدك  يدر مدا  عمدت 

هدددواء، واباياددد  الطدددرن اآلخدددرو ،  تادددددت المدددااهب واختلفددد  الاحدددل واأل
والمسالك واحيصت الطوائث، وصار اسم التصوف مختصا  بالدو  المكاشدفة، 

عددن أسددرار الملكددوت  -علددي طريقددة الالددو  االصددطةحية الكسددبية -والبحددد
 رمدع مدااهبمم علدب اختة مدا واشداب واإلبانة عن حقدائ  الوجدود. والدان 

لمنددداهر، واالسدددماء، طرقمدددا رأ دددا : الدددرأن األوا: رأن أصدددحاا الترلدددي، وا
ومن أشمر المتماهبين بت ابن    يلسو ي اإلشار والح رات وهو رأن  ريب  

ويااددي بددت ابددن خلدددو  محددي  -الفددارض، وابددن قسددي، والبددوني، والحدداامي
وابددن سددودكين، وحاصددلة  ددي ارايددب صدددور الموجددودات  -الدددين بددن عربددي

عامددا  عددن الواجددب الحدد : أ  آنيددة الحدد  هددي الوحددد  وا  الوحددد  نشددمت
ى  أخدات مدن حيدد سدقوط ألنمدا    ؛األحد ة والواحد ة وهما اعتبارا  للوحدد 

الكتر  وانتفاء االعتبارات  مدي األحد دة، و   أخدات مدن حيدد اعتبدار الكتدر  
والحقائ   ير المتااهية  مي الواحد ة، ونسبة الواحد ة ىلي األحد دة نسدبة 

منمددر لألحد ددة بماصلددة الندداهر ىلددي البدداطن، والشددماد  ىلددي الايددب،  مددي 
المنمددر للمترلددي، ثددم الددك الوحددد  الراماددة التددي هددي عددين الدداات وعددين 
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أعاي اعتبار الباطن واوحدا عن الكتر ، واعتبار البداطن   :قبولما االعتبارين
 مي البطو  والنمور كالمتحدب  ي نفست مع نفست، ثم أوا مرااب   واكترا

للحدديد مدع  األسدمائيلكمداا  النمور ظمورا لافست، وأوا متالد  النمدور ا
نفسدت، وأوا الترليددات ارلددي الداات األقدددس علددب نفسدت، وياقلددو   ددي هدداا 

"كادد  كاددصا  مخفيددا   محببدد  أ   ، وهددو:حددديتا  نبويددا   رالونددت أصددل نحلددتمم
بتفاصديل   -ولدو صدح  -، مع أنت ال  شدمد(1)أعرف  خلق  الخل  ليار وني"

 .(2)هاا الماهب، وال  قو  لت بدليل واوح"

وينمر بوووح عاد اممل نص ابن خلدو  الساب ، أنت كدا  يدباض كدل 
الباض الخدوض  دي دقدائ  الكشدث الصدو ي، وبخاصدة  دي مسدملة الوحدد  
والكتر ، علب  لك الاحو الان  شبت أبحاب الفةسفة الاقلية والكسبية، لماا 

 الدددن  دددي صدددراحة، خصدددومتت البدددن عربدددي حيدددد رأن أندددت قدددد مدددأل  ندددراا
اإلشدددارات ىلددي الوحدددد  المطلقددة التددي اتادددا ي مددع ظددداهر  الصددفحات، بتلددك

الاقيد   ي الملة، ويدا علب  لدك أندت قداا: "ى  طريقدة المتصدو ة ماحصدر  
 ي طريقين: األولي: وهي طريقة الساة، طريقة سلفمم الرارية علب الكتاا 
والساة واالقتداء بالسلث الصالح من الصحابة والتاباين، والطريقة التانيدة: 

مشددوبة بالبدددش وهددي طريدد  قددو  المتددمخرين،  رالددو  الطريقددة االولددي  وهددي
كشث حراا الحس؛ ألنما من نتائرما ومدن هد الء المتصدو ة: وسيلة ىلي  

ابن عربي، وابدن سدباين، وابدن برجدا  وأابداعمم ممدن سدلك سدبيلمم، ودا  

 

كشووا الخفوواء ومزيوول اإللبووا  عمووا اشووتهر موون يث موضوووذ هكووره الع لوووني فووي الحوود (1)
 (.2016برقم ) 2/132، اشحاديث على ألساة الاا 

، ط/ 57، ابن خلودون، ت/ محمود الحوافظ، ص شفاء الساةل وتهذيب المساةلانظر:  (2)
  .1996دمشه  -دار الفكر
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، كتيددر  مشدددحونة بصدددريح الكفددر ومسدددتمرن البددددش ادددمليفحلددتمم؛ ولمدددم اب
وامويل الندواهر لدالك علدب ابادد الوجدوا وأقبحمدا بمدا اسدتارا الاداظر  يمدا 

  .(1)"من نسبتما ىلي الملة أو عددها  ي الشرياة

هاا هو كة  ابن خلدو  عدن اصدوف المتدمخرين، و ندي مدع اسدليمي لدت 
متدل عدد  استحسدانت  –بصحة باض الق ا ا التي  كرها  ي نصدت السداب  

وحسن نوا اا  ومع اعترا ي بمكانتت الالمية، -الخوض  ي علو  المكاشفات
حياما احدب عدن التصدوف، ال أسدتطيع آسدفا  متاباتدت، فيمدا أعلادت مدن أ  
ابن عربي كا  يدين بالوحد  أو الحلدوا؛  لدك ألندت قدد ُأثدرت عادت نصدو  

كر طدرف مامدا ى  شداء هللا أنت كا  ماصها   ، وسيماي    ىلبمتادد ، ارشد  
 ااالي.

  مم البقاعي:

هددد، 885وجداء باددد  لدك، الشدديخ برهدا  الدددين البقداعي المتددو ي سداة   
نحو مستبشع و ريدب  علب فمم ما  سمونت بوحد  الوجود عاد ابن عربي، 

ىليت أحد من قبل،  لك أنت أعلن بكل صراحة، أ  ابدن عربدي لم  سب    جدا ،
بمااي أنت لم ير  رقدا  بدين هللا والادالم، أو   ،الوجود الماد ةكا  يدين بوحد   

الخددال  والمخلددون وثددار مددن أجددل  ممددت الخدداطخ هدداا علددب الشدديخ محددي 
وماما كتابت المسمب بددد " اابيت الابي ىلدي اكفيدر ابدن الدين، ثور  عارمة،  

 -أن ابدن عربدي -ويابادي أ   الدم أوال : أ  كةمدتعربي" والان قداا فيدت: )
ائر علب الوحد  المطلقدة وهدي: أندت ال شديء سدون هداا الادالم، وأ  اإللدت د

.... وهاا  حط عاد مدن لدت وعدي أمر كلي ال وجود لت اال  ي ومن جصئياات

 

 .110المرجع السابه، ص  (1)
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علب اعتقاد أنت ال ىلدت أصدة ، وأندت مدا ثدم ىال أرحدا  ادد ع، وأرض ابلدع ومدا 
 مددو اسددتر وراء  لددك شدديء.... وكددل مددا  ددي كةمددت مددن  يددر هدداا المميددع 

والبدديس علددب مددن ياتقددد عليددت وال يلقددي  مددا  ان يددادا ىليددت،  إنددت علددم أنددت 
صددرح بالتاطيددل ابتددداء باددد كددل سددامع مددن قبولددت  ددمظمر ألهددل الدددين أنددت 

ثدددم اسدددتدرجمم عادددد الم دددائ ، ،  دددة اعتقدددادهمدمددامم، ووقدددف لمدددم  دددي أو 
وخوا  ....، واستاواهم  ي أماكن االشتباا، وهو أصاع الااس  ي التلبيس

أهل هاا الاحلة يتسترو  بإظمار شاائر اإلسة ، و قامدة الصدة  والصديا ، 
وامويددت اإللحدداد بددصن التاسددك والتقشددث، واصويدد  الصندقددة بتسددميتما: بالددم 

 .(1)(التصوف
وبااءا  علب هاا الفمدم الخداطخ مدن البقداعي للمشدكلة، كدا  يتاردب مدن 

تابدت السداب  الداكر، آخر من ابن عربي  ي مواودع متاددد  مدن ك  ىلبحين  
: ى  الخلدد  هددو قلدد :  كيددف بمددن  قددوا صددريحا  : )ومددن  لددك مددتة أنددت قدداا

الحدد ، والحدد  هددو الخلدد ، والحدد  هددو اإلنسددا  الكبيددر، وهددو ح يقددة الاددالم 
 .(2)(قل :  كيف بمن  صرح بمنت عين كل شيء ... !وهويتت

ويستشدددمد البقددداعي، علدددي  ممدددت عدددن ابدددن عربدددي  دددي هددداا الموودددوش 
وهدو مدن أ مدض   -باصو  لت متادد  اقتبسما من كتابدت  صدو  الحكدم

والمتممل  ي    -ىلي التاون  ي الفممم لفات الشيخ األكبر وأدقما، وأحوجما 
استشددمادات البقدداعي الددك،  نمددر لددت باددد الرويددة  يمددا، أنددت قددد ركددص افكيددرا 

 

تحوذير الببواد مون أهول معول رسوالة اخور  تكفيور ابون عربوي، و تابيول الغبوي إلوى  انظر: (1)
والكتالووان تحووت عاوووان واحوود اسوومل مصوورذ التصووو ، البقوواعي، ص  العاوواد ببدعووة االتحوواد

  ، مطبعة الساة المحمدية.1953، ت/ عبد الرحمن الوكيل، الطبعة االولي 20، 19
 .31، 30المرجع السابه، ص  (2)
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لة مددن نصددو  ابددن صددرا،  ددي باددض العبددارات الخاصدة المشددك  الاقلدي أو ح
عادت، دو  أ  مات ىلي االستشدماد علدب صدحة  ممدت الخداطخ    عربي قصدا  

 حدداوا مددن جانبددت هددو قددط، التامدد   ددي ماانيمددا البايددد ، أو التاددرف علددب 
مدا نقلدت عادت، وهدو هداا  المدراد الح يقدي البدن عربدي مامدا، ومدن  لدك مدتة  

 مددو السددارن  ددي مسددمب المخلوقددات ن عربددي فيددت: )الدداص، الددان قدداا ابدد
 مدو عدين الوجددود،  ،والمبددعات، ولدو لدم  كدن األمدر كدالك مدا صدح الوجدود

ودا حفدظ شديء،  حفندت اادالب لألشدياء   وال يد  ، مو علب كل شديء حفديظ
كلما حفنت لصورات، أ   كو  الشيء  يدر صدورات وال  صدح ىال هداا  مدو 

وهددو روح  ،والمشددمود مددن المشددمود،  الاددالم صددورات ،الشدداهد مددن الشدداهد
 .(1)(الاالم المدبر لت

 تابدددن عربدددي هادددا  دددي نصدددور دددم ا  هددداا الددداص مدسدددوس عليدددت  دددإ  
أراد أ   شدير بطريقتدت الدقيقدة  -كما  فمم من نصدو  لدت اخدرن   -الساب 
 ددي ، وهددو أ  الاددالم بمسددرا ال  اددي لددت هدداا المااددي الصددحيح  ددي  ااددت ىلددب

 - الادددالم بالاسدددبة   -ئدددت، عدددن حفندددت سدددبحانت واددددبير ى ددداااسدددتمرار بقا
حاجتدددت الدائمدددة ىليدددت سدددبحانت، وعدددد  اسدددتااائت عادددت بماصلدددة  ىلدددببدددالانر 

الصور  من الروح، التي ال قوا  للوجود الحي ىال بما، لماا عبدر ابدن عربدي 
 مو علب كدل شديء حفديظ وال يد ودا حفدظ   –عن  لك المااي الدقي   قاا  

 دبر لت.موقاا: وهو روح الاالم ال -شيء

هدداا الفمددم السدداب ،  كددو  مددن االنصدداف القددوا: بددم  ابددن  علددب وبادداءا  
، عربي، كدا  يد من ا ماندا  حدارا  بوجدود هللا سدبحانت الحفديظ علدب كدل شديء
المدددبر لرميددع مددا  ددي الاددالم، ولكددن مددع الرددص  بصددحة هدداا، ال ماددا  مددن 

 

 .98ص  ابن عربي، تابيل الغبي إلى تكفير انظر: (1)
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 مو عين -بارات المشكلة متل قولت االعتراف بمنت قد اخلل كةمت باض الع
بيدد أنادا لدو  ممادا  لدك التابيدر مادت  دي   - الاالم صورات-وقولت    -الوجود

، كما  نمر  دي ووء ما سبقت أو لحقت من أقوالت الك يصوا حيائا اإلشكاا
 الوق  نفست خطم ما  ممت البقاعي عات.

علددب مددا  -مددن نصددو  الفصددو  -وممددا استشددمد بددت البقدداعي كددالك
ت من ماهب ابن عربي  ي الدك المشدكلة هداا الداص التدالي، الدان قداا  مم

 الشيخ األكبر فيت:

 ددة قددرا أقددرا مددن أ  اكددو  هويتددت عددين أع دداء الابددد وقددواا، ولدديس )
متددوهم،  الابددد سددوت هدداا األع دداء والقددوت،  مددو حدد  مشددمود  ددي خلدد 

 ددالخل  ماقددوا، والحدد  محسددوس مشددمود عاددد المدد ماين، وأهددل الكشددث 
وما عدا هاين الصافين،  الح  عادهم ماقدوا، والخلد  مشدمود،   ،ودوالوج

 مددم بماصلددة الملددح األجدداج، والطائفددة األولددب بماددصا المدداء الادداا الفددرات 
السدائغ لشداربت،  الاداس علددب قسدمين: مدن الاداس مددن  مشدي علدب طريدد  
 ار ما، ويارف  ايتما،  مي  ي حقت علب صراط مست يم، ومن الااس من 

طريدد   رملمددا، وال  اددرف  ايتمددا، وهددي عددين الطريدد  التددي  مشددي علددب 
عر مدا الصدداث اآلخددر،  الاددارف يدددعو ىلدب هللا علددب بصددير ، و يددر الاددارف 

 .(1)(يدعو ىلب هللا علب التقليد والرمالة

ابددن عربددي، قددد لرددم الددي مددامج  علددب ددي ثوراددت  -كمددا  كددرت-والواقددع 
كدا   لحداد الدانا لاقداشطبيادة ا ير كريم  ي نقددا لدت، أملتدت عليدت   خا 

بيات وبين الشيخ األكبدر، وهداا المدامج الاقددن الخداطخ الدان كدا  لدت، هدو 

 

 .94المرجع السابه، ص   (1)
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 ىلدباقتطاعت لباض نصو  ابن عربي عما قبلمدا أو باددها للتوصدل بدالك 
 ما يريدا هو من  مم عات، وهو  ي ح يقة االمر  ير مست يم.

ادض المواودع التدي ونحن لو رجااا الب كتاا الفصو   اات، وقارندا ب 
علدب الشديخ محدي الددين، بمدا صددر عدن استاد ىليما البقداعي  دي هرومدت  

البقداعي مماادا   ا دة كدا  لتبين لاا حيائدا كيدف  عبارات؛الشيخ األكبر من 
مادت المبالادة  ددي  قصدددا   الخداطخ،اإلمادا   دي اطبيقدت هدداا المدامج الاقددن 

 عمت أنت كدا   ميدل ىلدب القدوا بالوحدد  أو ىلصان التممة بابن عربي وهي 
 الحلوا.

أ  الاص السداب ، الدان استشدمد بدت   -  ة  عما اقد   كرا  -وآ ة  لك
 ممددت الخدداطخ عددن ابددن عربددي، كاندد  اسددبقت عبددار  هامددة  علددبالبقدداعي 

كمدا ورد  دي  -ن الابددوهدو اثبدات قدرا هللا مد-اووح مراد ابن عربي مادت 
الحددديد القدسددي: "كادد  سددمات الددان  سددمع بددت، وبصددرا الددان يبصددر بددت 

....." وهدداا العبددار  هددي: " ددالقرا اإللمددي مددن الابددد ال خفدداء بددت  ددي الددخ
 .(1)االخبار اإللمي"

الددان ورد  ددي  -القددرا اإللمددي ىلددب ددابن عربددي ى   كددا  بصدددد اإلشددار  
وممما دن الماادي الدان أراد ابدن عربدي أ   شدير -الحديد القدسي الساب 

ارشدد  عمداىلي ألفاظت،  إندت علدب كدل حداا لدم يبتادد كتيدرا ،  دي شدرحت لدت، 
ىليت أو  مض علب الباض، من كماا قرا هللا من الابدد، الدان  حداوا أ  

 ا ل.يتقرا ىلي هللا سبحانت بمصيد من الاو 

 

، تحقيوه: أبووو العو  عفيفووي، ط/ دار 108انظوور: فصووص الحكوم، ابوون عربوي، ص  (1)
 بيروت. –الكتا  العربي 
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 مدم أقدواا ابدن عربدي الدقيقدة،  دي جدو  دي  لكن البقاعي  مبب متاسدفا ،  
ماهبت الروحي الاا ، أو  ي ىطارها الكلي الان  اين علب اوويح مراد ابن 

مدن هادا كدا  خطد ا فيمدا  ممدت عادت مدن ميلدت   -عربي من الكم الاصدو 
ن الفمم ولو أنت لم يامج هاا الامج م  -ىلب القوا بوحد  الوجود او الحلوا

 لما كا  مات سوء ظن باقيد  هاا الصو ي الكبير.

علددب ا  البقدداعي قددد وقددع خطددما فيمددا  ممددت عددن ابددن عربددي  ددي هدداا 
المووددوش ألسددباا أخددرن متادددد ، مامددا أنددت قددد قدداس مددا قالددت ابددن عربددي 
بم ياس الاقل، و ممت بلادة النداهر، والاقدل ال  قداس بدت مدا شدار بدت ابدن 

مواجيددد، التددي هددي نتيرددة إل مانددت الحددار بدداه عددص عربددي مددن اال وان أو ال
بمدا ولادة النداهر ال  فسدر   -كما هو الحاا بالاسبة لرميع الصوفية  -وجل

الكددم المشدداعر الحددار  التددي اختلردد   ددي صدددور أولئددك الصددفو  مددن الخلدد  
 الكبار  ي همممم أمتاا ابن عربي ىما  الاار ين.

الوجددود عاددد ابددن عربددي،  هدداا هددو االاردداا األوا  ددي  مددم مشددكلة وحددد 
الان  متل لاا وجمة ننر خصومت  دي القدد م والدان كدا  مدن أبدر هم: ابدن 

 خلدو  والبقاعي.

 االاراا التاني:  ي  مم المشكلة:

  مم الشاراني: 

وأمدا اووديح وجمددة نندر أصدحاا االاردداا التداني الداين  هبددوا ىلدي  مددم 
صحيح  ي هاا المشكلة، حيد أعلاوا ا  ابن عربي كدا  يد من بوجدود ىلدت 
واحدد، مفدارن للاددالم  يدر متصدل بددت مادصا عددن كدل نقدص  ددالك  نمدر ممددا 

حيددد استشددمد باصددو   ،محددي الدددينكتبددت اإلمددا  الشدداراني عددن الشدديخ 
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القوا  بعلب براءات من الميل ىل  -بسما من كتابت الفتوحاتاقت-متادد  لت  
ويااي بما القدوا  -بوحد  الوجود، أو الحلوا  قاا: )واعلم أ  هاا المسملة

الدددين، كمددا مددر  ددي  ممددا اشدداعما الملحدددو  علددب الشدديخ محددي -بددالحلوا
خطبددة الكتدداا، وهددا انددا أجلددي علدديكم عددرائس كةمددت،  ددي أبددواا الفتوحددات 

ا  بدراء  الشدديخ مدن متددل  لدك، ى  هددو جمدل محددض،  دمقوا وبدداه لدتالم  قيادد
 التو ي :

قاا الشيخ  ي عقيدادت الصدارت: ااداا الحد  ااداا أ  احلدت الحدوادب أو 
  حلما.
وقاا  ي عقيدادت الوسدطي: اعلدم ا  هللا واحدد باإلجمداش، ومقدا  الواحدد  
 .أ   حل فيت شيء، أو  حل هو  ي شيء يتاالب

وقدداا  ددي البدداا التالددد مددن الفتوحددات: اعلددم انددت لدديس  ددي أحددد مددن هللا 
شدديء وال  رددو   لددك عليددت بوجددت مددن الوجددوا، وقدداا  ددي بدداا االسددرار: ال 

، وبلدغ أقصدي درجدات القدرا، وحاشدا الادارف  رو  لادارف أ   قدوا أندا هللا
 من هاا القوا حاشاا ىنما  قوا: أنا الابد الاليل  ي المسير والمقيل.

وقاا  ي الباا التاسع والستين ومائة: القد م ال  كو  قط محة  للحوادب 
وال  كددو  حدداال   ددي المحدددب، وانمددا الوجددود الحددادب والقددد م مربددوط با ددت 

م، ال ربط وجود عين باين،  إ  الدرا ال  رتمدع مدع بباض ربط ىوا ة وحك
عبددا  دي مرابددة واحدد  أبدددا ، و ا دة األمدر أ   رتمددع بدين الابددد والدرا  ددي 
الوجددود ولدديس  لددك برددامع، ىنمددا  كددو  الرددامع بددين الابددد والددرا باسددبة 

االخر، ولسداا ناادي ىطدةن   ىلبكل واحد مامما علب حد نسبتت    ىلبالمااي  
 ىلدبكدل واحدد ماممدا علدب حدد نسدبتت  ىلدبأ  نسبة الماادي األلفاظ ومالو   

 اآلخر  ير موجود .
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وقدداا الشدديخ محددي الدددين  ددي البدداا التددامن والسددتين  ددي الكددة  علددب 
انكشداف األمدر لمدن اقدرا   -ىلدب آخدرا  -، المراد بكا  سدمات وبصدرااآل ا 

كدا ، ىليت ااالي بالاوا ل، ال أنت لم  كن الح  ااالي سدمات قبدل التقدرا ثدم 
ااالي هللا عص وجل عن  لك، وعدن الادوارض الطارئدة، قداا: وهداا مدن أعدص 

 المسائل اإللمية.

وقاا الشيخ أ  ا  ي الباا الخامس والستين وثةثمائة: لوال نداء الح  
ااالي لاا، وندا نا لت ما اميص عاا وال اميصنا عات،  كمدا  صدل اادالي نفسدت 

 ا عات،  ة حلوا وال ااحاد.عاا  ي الحكم، كالك  صلاا نحن أنفسا
،  إ  القوا بدالحلوا اوقاا  ي باا االسرار: من قاا بالحلوا  مو مالو

مددرض ال يددصوا، ومددن  صددل بياددك وبياددت،  قددد أثبدد  عياددك وعياددت، أال اددرن 
ليدلك عليك،  قولت: كا  سمات الان  سمع بت،  مثبتك بإعاد  ال مير ىليك

اإللحداد، كمدا أ  القائدل بدالحلوا مدن أهدل الرمدل قداا باالاحداد ىال اهدل   اوم
والف وا،  إنت أثب  حاال  ومحة ،  من  صل نفست عن الح   اام ما  ال، 
 ءومن وصل  كمنت شمد علب نفست بمندت كدا  مفصدوال  حتدب ااصدل، والشدي

 الواحد ال  صل نفست، وما ثم ىال  اات ومصاوعاات.

 خلددو عددن الحددوادب، ولددو حددل وقدداا  ددي بدداا االسددرار أ  ددا : الحددادب ال 
الحادب بالقدد م لصدح قدوا أهدل الترسديم،  القدد م ال  حدل وال  كدو  محدة ، 

 ومن أدعي الوصل  مو  ي عين الفصل.

وقاا  ي هاا الباا أ  ا: أن  أن ، وهو هدو،  إ داك أ  اقدوا كمدا قداا 
،  مل قدر هاا أ  يرد الاين واحد ، ال انا أهوت الااش ، أنا من أهون ومن 
، والرمددل ال يتاقددل حقددا ، والبددد لكددل أحددد مددن وهللا مددا اسددتطاش،  إنددت جمددل

 طدداء ياكشددث عاددد لقدداء هللا، وقدداا فيددت أ  ددا : ى دداك أ  اقددوا: أنددا هددو 
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ااالي نفست، ولم ارملت  ي وااالط،  إنك لو كا  هو ألحط  بت كما أحاط 
اا: أندا مرابة مدن مراادب التاكدرات. وقداا فيدت أ  دا : اعلدم أ  الااشد  ى ا قد

من أهون، ومن أهون أنا،  إ   لك كة  بلسا  الاش  والمحبدة، ال بلسدا  
 الالم والتحقي ، ولالك يرجع أحدهم عن هاا القوا ى ا صحا من سكرات.

وقدداا  ددي البدداا التدداني والتسدداين ومددائتين: مددن أعنددم دليددل علددب نفددي 
لديس فيددت الحلدوا واالاحداد الدان يتوهمدت با ددمم، أ  االدم عقدة  أ  القمدر 

مددن نددور الشددمس شدديء، وا  الشددمس مددا انتقلدد  ىليددت بدداااما، و نمددا كددا  
 القمر محة  لما  كالك الابد ليس فيت من خالقت شيء، وال حل فيت.

وقاا  ي البداا الرابدع عشدر وثةثمائدة: لدو صدح أ  يرقدب االنسدا  عدن 
ئ  انسانيتت، والملك عن ملكيتت، ويتحدد بخالقدت اادالي، لصدح انقدةا الحقدا

وخرج اإللت عدن كوندت ىلمدا  وصدار الحد  خلقدا ، والخلد  حقدا  ومدا وثد  أحدد 
 بالم وصار المحاا واجبا ،  ة سبيل ىلب قلب الحقائ  ابدا .

وقدداا  ددي البدداا التددامن واألرباددين: ال  صددح أ   كددو  الخلدد   ددي رابددة 
الح  ااالي أبدا ، كما ال  صح أ   كو  المالدوا  دي رابدة الالدة. وقداا  دي 

ألنوار: من كمداا الار دا  شدمود عبدد ورا، وكدل عدارف نفدي شدمود الابدد ا
 لدديس هددو باددارف ىنمددا هددو  ددي  لددك الوقدد  صدداحب حدداا،  ، ددي وقدد  مددا

 وصاحب الحاا سكرا  ال احقي  عادا.

-بمدارو  وقاا  دي البداا التاسدع والسدتين وثةثمائدة: اجتماد  روحدي 
هللا كيددف قلدد :  ددة  ددي باددض الوقددائع،  قلدد  لددت:  ددا نبددي  -عليددت السددة 

اشمدهم والواحد ماا  صل ىلب مقدا    حتباشم  بي األعداء  ومن األعداء  
ال  شمد فيت ىال هللا   قاا لي السيد هارو  عليت الصدة  والسدة : صدحيح 

لم يصا وحربدتم أندتم عدن شدمودا لانديم   ما قل   ي مشمدكم أ  الاالم بانٍ 
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ما ارلي لقلوبكم  قل  لت: الاالم باٍن  ي نفدس األمدر لدم يدصا و نمدا حربادا 
قدد نقدص علمكدم بداه  دي  لدك المشدمد مدا نقدص نحن عن شمودا.  قداا:  

من شمود الاالم  إنت كلت آ ات هللا  م ادني عليدت الصدة  والسدة  علمدا  لدم 
 .عادن كن 

وقدداا  ددي بدداا االسددرار: ال يتددرك األغيددار ىال األغيددار،  لددو اددرك ااددالي 
 ،الخلدد  مدددا كددا   حفنمدددم، ويلحنمدددم  لددو اركددد  األغيددار لتركددد  األغيدددار

كداليف التدي جداءت بمدا األحبدار ومدن ادرك التكداليف كدا  ماانددا  لترك  التو 
 بالح .عاصيا  أو جاحدا ،  من كماا التخل  بمسماء الح  االشتااا 

وقددداا  دددي لدددواقح األندددوار القدسدددية: ال  قددددر أحدددد ولدددو ارافاددد  درجدددات 
 مشاهد  أ   قوا: ى  الاالم عين الح  أو ااحد بت أبدا .

التددداني والسدددباين والتةثمائدددة بادددد كدددة  طويدددل: وقددداا أ  دددا   دددي البددداا 
وبالرملة  القلوا بت هائمة، والاقوا فيت حائر ، يريد الادار و  أ   فصدلوا 
ااالي بالكلية عن الاالم من شد  التاصيت،  ة  قدرو ، ويريدو  ا   رالدوا 
عددين الاددالم مددن شددد  القددرا  ددة يتحقدد  لمددم،  مددم علددب الدددوا  متحيددرو ، 

و : هو، واار   قولو : ما هو  واار   قولو : هو ما هو، وبدالك  تار   قول
 .(1)(ظمرت عنمتت ااالي

وياتمدي اإلمدا  الشداراني، باددد وقو دت علدب نصددو  ابدن عربدي السددابقة 
 ىلدب -كمدا ياتمدي مادت كدل قدارئ لمدا ماصدث محايدد  -الواوحة  ي داللتما

هداا الاتيردة الصددحيحة  دي  اامددا وهدي أ  ابددن عربدي كددا  ال يددين بوحددد  

 

 -64/ 1، عبود الوهوا  الشوعراني، اليواقيوت وال وواهر فوي بيوان عقاةود االكوابرانظور:  (1)
 .، ط/ المطبعة االزهرية66
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 قدد ا تدرن عليدت، لمداا ندراا الوجود أو الحلوا وأ  من اعتقد فيت  ير  لدك  
 قوا: " كاا وهللا وا ترت من نسب القدوا بدالحلوا واالاحداد والترسديم ىلدب 

 .(1)الشيخ محي الدين وهاا نصوصت كلما اكاا هاا المفترن"

ارب اإلما  الشاراني كالك أشد الارب، من خصو  ابن عربدي الداين ويت
ظادوا السددوء  دي عقيداددت  رمدوا بددالقوا بالوحدد  أو الميددل ىلدب الحلددوا،  ددي 
حين أ  عباد األوثا ، لم  صل بمم أمدر شدركمم ىلدي هداا الحدد مدن الصيدغ، 
بكدل  كيف والحاا كالك  كو  القوا بالحلوا هو ماتقد أولياء هللا الادار ين 

مددا  سددتحقت سددبحانت مددن كمدداالت،  قددوا الشدداراني: "لامددرن ى ا كددا  عبدداد 
األوثا  لم يترر وا علب أ   رالوا آلمتمم عين هللا بدل قدالوا مدا نابددهم ىال 
ليقربونا ىلي هللا  لفب،  كيدف  ندن بموليداء هللا اادالي أنمدم يددعو  االاحداد 

حداا  دي حقمدم رودي بالح  علب حد مدا اتاقلدت الاقدوا ال دعيفة هداا كالم
ة ااددالي مخالفددة تددااددالي عددامم، ى  مددا مددن ولددب ىال وهددو  الددم أ  ح يقهللا 

 .(2)"وانما خارجة عن جميع مالومات الخةئ  ،لسائر الحقائ 

-ويتوج اإلما  الشداراني رأ دت  دي بدراء  ابدن عربدي مدن القدوا بدالحلوا 
ت باقلددت لددباض العبددارا -مددن نصددو    ددة  عمددا استشددمد بددت فيمددا سددب 

الدقيقة التي اعلن  يما الشيخ األكبر عبوديتدت الكاملدة   سدبحانت فيقدوا: 
" كر الشيخ  ي الباا الخامس عشر والتةثمائة مدا ي يدد مدا قلاداا  دي الدرد 
عات و لك أندت قداا: ال اعدرف  دي عصدرن هداا أحددا  احقد  بمقدا  الابود دة 

رب لرسددوا هللا و لددك أنددي بلادد   ددي مقددا  الابود ددة الاا ددة بحكددم اإل  ،متلددي
صددلب هللا عليددت وسددلم  منددا الابددد المحددض الخددالص الددان ال  اددرف للربوبيددة 
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 ،علب أحد من الاالم طماا  قاا: وقد ماحاي هللا ااالي هداا المقدا  هبدة مادت
وأرجو من هللا أ   مسك علدب هداا   ،ولم أنلت بامل ىنما هو اختصا  ىلمي

وال  حددوا بياددي وبياددت حتددي ألقدداا  بددالك  ليفرحددوا هددو خيددر ممددا  ،المقددا 
 .(1) رماو "

، هاا طرف مما نقلت الشداراني مدن نصدو ، عدن الفتوحدات البدن عربدي
القوا بوحدد  الوجدود   ىلب ي مارض استشمادا بما، علب براءات من الميل  

 أو الحلوا.

اني كا  أمياا  كل األمانة، فيما نقلت عن ابن عربي،  ي والواقع أ  الشار 
بدالرجوش ىلدب كتداا الفتوحدات   -هاا الصدد،  ااك أمر قد امكدت من صدحتت

ويكفي هاا للتددليل علدب صدحة هداا الحكدم ىيدراد بادض نصدو  ابدن   - اات
والتددي اترددت نفددس االاردداا، والددان  -التابتددة  ددي الفتوحددات-عربددي األخددرت 
اني مدن قبدل، إلثبدات بدراء  الشديخ األكبدر مدن الدك التممدة نحي ىليدت الشدار 

 التي نسب  ىليت  ي القد م، وهي ميلت ىلب القوا بوحد  الوجود أو الحلوا.

مدا يدتلفظ بدت حد  "وكدل أ  ابدن عربدي قداا:  -مدتة- من هاا الاصو 
المخلوقددات، أو يتددوهم  ددي المركبددات و يرهددا،  دداه سددبحانت  ددي ننددر الاقددل 

وعصمتت، بخةف  لك ال  رو  عليت  لك التدوهم، وال   ايد  كر السليم من ح
 دإ  أطلد   ،عليت  لك اللفدظ عقدة مدن الوجدت الدان اقبلدت المخلوقدات   ررن 
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عليت  الب وجت التقريب علب األ ما  لتبدوت الوجدود عادد السدامع ال لتبدوت 
 .(1)"ءيشالح يقة التي هو الح  عليما  إ  هللا ااالب  قوا ليس كمتلت 

هاا هو كة  ابن عربي الان أعلن فيت بكل صراحة أ  هللا سبحانت ال  
ااالي عن نفس  ا   شبت أحد "ليس كمتلت من المخلوقين، وأنت كما أخبر  ت: 
 باد هاا  مكن أ   قاا ىنت كا  يدين بالحلوا  أشيء"، 

ومما  ستدا بت كالك، علب أمانة الشاراني فيما نقلت عن ابن عربي من 
نصددو ، اتبدد  براءاددت ممددا نسددب ىليددت، أ  الشدديخ األكبددر قددد أعلددن عددد  

بمار دة أندب للمقيدد  مشابمة الممكن للواجدب، بدمن وجدت مدن الوجدوا  قداا: "
وكيف  مكن أ   صل الممكن ىلب مار ة الواجدب   ،المطل  و اات ال اقت يت

 لدو  ،بالاات وما من وجت للممكن ىال ويردو  عليدت الادد  والددثور واال تقدار
جمع بين الواجب بااات وبين الممكن وجت لرا  علب الواجدب مدا جدا  علدب 

 ،الواجدب محداا  وهداا  دي حد   ،الممكن من  لك الوجت من الدثور واال تقدار
 ، إ  وجوا الممكن ااباة لدت ، إثبات وجت جامع بين الواجب والممكن محاا

وثبدد   ،وهدو  دي نفسدت  ردو  عليدت الادد   توابادت أحدرت وأحد  بمداا الحكدم
ومدا ثدم شديء ثبد   ،للممكن ما ثب  للواجب بالاات من  لدك الوجدت الردامع

جددامع بددين  للممكددن مددن حيددد مددا هددو ثابدد  للواجددب بالدداات  وجددود وجددت
 . (2)"الممكن والواجب بالاات محاا

تاصيدت الكامدل  ، الوال  خفي ما يرشد ىليت نص ابن عربي السداب  مدن  
ال  ردد كبيدر  -  دة  عمدا سدب -علدب أ  المدرء  والباد عن القوا بالحلوا

 

، 1/93، ابوون عربووي، الفتوحووات المكيووة فووي معرفووة أسوورار المالكيووة والملكيووةانظوور:  (1)
 لباان. -بيروت-ضبطل احمد شمه الدين، ط/ دار الكتب العلمية 
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عاداء ليتحقد  مدن صدحة نقدل الشداراني عدن ابدن عربدي  دي هداا المووددوش 
لمقدمدة لكتداا الفتوحدات،  نمدر لدت بوودوح  مو حياما يتصفح حتي ولدو ا
بادد  الحلدوا أو االاحداد، كمدا يتبدين لدت  اأ  ابن عربدي قدد  هدب ىلدي القدو

فيدا ىخدواي ويدا أحبدائي رودي هللا  كالك أنت نصا هللا  ا ة التاصيت حيد قاا:"
أشددمدكم عبددد وددعيف مسددكين  قيددر ىلددب هللا ااددالب  ددي كددل لحنددة  ،عدداكم
أشمدكم علب نفسدت بادد أ  أشدمد   ،وهو م لث هاا الكتاا وماشئت،  وطر ة

 وعقددا    هللا ااالب ومةئكتت ومن ح را من الم ماين وسمات أنت  شمد قدوال  
 ى  هللا اادالب ىلددت واحددد ال ثداني لددت  ددي ألوهيتددت مادصا عددن الصدداحبة والولددد.

موجدود بااادت مدن  ،صانع ال مددبر مادت ،ملك ال و ير لت  ،الك ال شريك لتم
بدل كدل موجدود سدواا مفتقدر ىليدت اادالب  دي  ، ير ا تقدار ىلدب موجدد يوجددا

ال ا تتداح  ، الاالم كلت موجود بت وهو وحدا متصث بالوجود لافست  وجودا.
يس لدد ،بددل وجددود مطلدد   يددر مقيددد قددائم بافسددت ،لوجددودا وال نما ددة لبقائددت

وال  ،وال باددرض فيسددتحيل عليددت البقدداء ،برددوهر متحيددص فيقدددر لددت المكددا 
مرئددي  ،مقدددس عددن الرمددات واألقطددار ،برسددم  تكددو  لددت الرمددة والتلقدداء

بالقلوا واألبصار ى ا شاء استوت علب عرشت كما قالت وعلب الماادب الدان 
ت لدديس لدد ،ولددت اآلخدر  واألولددب ،  الاددرش ومددا سدواا بددت اسددتوت أكمدا  ،أرادا

 متل ماقوا وال دل  عليت الاقوا.

وهددو علددب مددا عليددت  ،بددل كددا  وال مكددا  ،وال  قلددت مكددا  ،ال  حدددا  مددا 
دا   وأنشدم الصمدا  وقداا أندا الواحدد الحدي ال يدد ،خلد  المدتمكن والمكدا  ،كدا 

 حفظ المخلوقات.
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وال ارجع ىليت صفة لم  كن عليما من صااة المصاوعات ااالب ى  احلت 
 مداا شدماداي علدب   ..... حلما أو اكدو  باددا أو  كدو  قبلمداالحوادب أو  

 .(1)"لما حيتما كا   نفسي أمانة عاد كل من وصل  ىليت أ  ي ديما ى ا س

 ماا الاص باإلوا ة ىلب ما يدا عليت، مدن بدراء  ابدن عربدي مدن اممدة 
القوا بالحلوا، يرشد  ي الوق  نفست كالك، ىلب أمانة الشاراني فيمدا نقلدت 

الشدديخ األكبددر مددن نصددو  اتبدد  أنددت كددا  ماصهددا  ،  مدداا أمددر بددين عددن 
 نمددر بووددوح لكددل مددن يتصددفح مرددرد المقدمددة لكددة الكتددابين: "الفتوحددات" 
البددن عربددي، و"اليواقيدد " للشدداراني، والددان قدداا عاددت م لفددت أنددت مختصددر 
للفتوحات، وكما كا  الشاراني أمياا  فيما نقلت عن ابن عربي من نصدو ، 

علدب  لدك الاحدو   -بما علب صحة مدا  ممدت عادت  دي هداا المشدكلةاستدا  
كا  مصيبا  فيما لرم ىليت من امويل لباض ما أشاعت   أ  ا     كالك  -الساب 

خصو  ابن عربي عات، مما ي مخ بناهرا وميلت ىلدب القدوا بدالحلوا، وآ دة 
ىصابتت  ي التمويل الك أنت قاا : "ومن  لك دعون الماكدر ا  الشديخ  قدوا 

كتبت مرارا  ال موجود ىال هللا.  الرواا أ  مااي  لك بتقددير صدحتت عادت    ي
أنت ال موجود قائم بافست ىال هو ااالي ومن سواا قائم بايرا كما أشار ىليدت 
حدديد )أال كدل شدديء مدا خدة هللا باطددل( ومدن كدا  ح يقتددت كدالك  مدو ىلددب 

جددب ىال هللا، ويمكددن يدد وا بمنددت ال موجددود باااددت وهددو الوا. (2)الاددد  أقددرا"
 ايددرا موجددود بايددرا أل  القددائم بايددرا هددو الاددرض، وامددا الرددوهر  مددو قددائم 

 بافست. 
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 ماا التمويل الساب  مدن الشداراني  كداد يتفد  فيدت امامدا  مدع ندص البدن 
وهداا هدو   -لال الشاراني قد امثر بت  ي  ممت للمشدكلة-عربي عترت عليت

وقد ثب  عاد المحققين  عربي:"الدليل علب ىصابتت  ي التمويل  قد قاا ابن 
أنددت مددا  ددي الوجددود ىال هللا ونحددن و   كاددا موجددودين  إنمددا كددا  وجودنددا بددت 

 .(1)"ومن كا  وجودا بايرا  مو  ي حكم الاد 

ألدديس هدداا الدداص يتفدد  امامددا  مددع مددا أجدداا بددت الشدداراني حيامددا  ددرض 
)وهدو مدا  دي  –ىلب ابن عربي -صحة نسبة القوا المشكل الان سب   كرا

ولربمددا كددا  هدداا الرددواا مددن الشدداراني قددد  هددب ىليددت باددد   الوجددود ىال هللا(
وقو ددت علددب  لددك الدداص البددن عربددي  الدد  باهاددت مددراد الشدديخ و دداا عاددت 

 مووع الاص  لم  شر ىليت.

مددن امويددل وأ ددا مددا كددا  األمددر  الشدداراني كددا  مصدديبا  فيمددا  هددب ىليددت 
ألهميدة، أ  لما هو جدير بالداكر هدا هادا   ساندا أقواا ابن عربي نفست، وم

اإلما  الشاراني قد سان لاا  ي مقدمدة كتابدة "اليواقيد " الدك الح يقدة التدي 
أعانتددت علددب مددا آا ىليددت مددن  مددم صددحيح لمشددكلة وحددد  الوجددود عاددد ابددن 
عربددي، وهددب أ  كددل مددا وجددد  ددي كتددب ابددن عربددي مددن اقددواا اخددالث ظدداهر 

وسددة مددن خصددومة عليددت، وهددو  ددي هدداا الشددرش ااتبددر  ددي واقددع األمددر مدس
- الشددا لي قددوا: واخبرنددي الاددارف بدداه ااددالي الشدديخ أبددو طدداهر المصنددي 

ممددا  خددالث أ  جميددع مددا  ددي كتددب الشدديخ محيددب الدددين  -روددي هللا عاددت
ظاهر الشدرياة مدسوسدة عليدت، قداا: "ألندت رجدل كامدل بإجمداش المحققدين، 
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والسدداة؛ أل  الشددارش  والكامددل ال  صددح  ددي حقددت شددطح عددن ظدداهر الكتدداا
 .(1)آماة علب شرياتت"

ولقد امكد اإلما  الشاراني من صحة ما أخبرا بت "المصني الشا لي" و لدك 
حياما اوقف  ي  مم باض عبارات الفتوحات،  استفسر عن مددن صدحتما 
من أحد الاار ين بمكة،  مكد لت عمليا  باطةعت علب نسدخة كاند  مادت، أ  
ا الكددم األقددواا المخالفددة لندداهر الشددرش مدسوسددة علددب الشدديخ األكبددر،  قددو
الشددداراني: "وجميدددع مدددا عدددارض مدددن كةمدددت ظددداهر الشدددرياة ومدددا عليدددت 

مدسوس عليت، كما أخبرندي بدالك سديدن الشديخ أبدو طداهر الرممور،  مو  
الماربي نصيل مكة المشر ة، ثم أخرج لي نسخة الفتوحات التي قابلمدا علدب 

 يمدا شدديء ممدا كادد   نسدخة الشدديخ التدي بخطددة  دي مدياددة "قونيدة"  لددم أرٍ 
 .(2)"اوقف  فيت وحا تت حين اختصرت الفتوحات

هدداا هددو اقيدديم االاردداا التدداني  ددي  مددم مشددكلة وحددد  الوجددود عاددد ابددن 
تمم اإلمدا  الشداراني، بدالتركيص علدب عربي، الان عاي بت أصدحابت و دي قمد

متددل الكددم الاصددو  السددابقة الواوددحة  ددي داللتمددا والتددي نددصا  يمددا الشدديخ 
 سبحانت ااصيما كامة .هللا األكبر 

وال شك أ  هاا االاراا الدان كدا  مدامم ماصدث اارداا مسدت يم، ى  هدو 
أدا علدب الحيطدة، وأقدرا ىلددب الصدحة  دي الحكدم علددي ابدن عربدي كمدا أنددت 
كددالك لدديس بددت سددوء ظددن باقيددد  هدداا الصددو ي الكبيددر. وال  فددوااي هاددا أ  

 

  .1/3انظر: اليواقيت وال واهر، الشعراني، (1)
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 المحدددثينر مددن البدداحتين أشددير ىلددي أ  هدداا االاردداا السدداب  قددد سددلكت كتيدد
 .(1)و ي  روامم المرحو  الدكتور محمد  ةا

 االاراا التالد  ي  مم المشكلة:

 الدكتورح أبو الاة عفيفي مم  

واما االارداا التالدد  دي  مدم هداا المشدكلة  قدد كدا  لدباض كبدار البداحتين 
وهدددو المرحدددو  الددددكتورح أبدددو الادددة  المتخصصدددين  دددي الدراسدددات الصدددوفية

عفيفي، الان رأن أ  ابن عربي كا  لت ماهب متس   دي وحدد  الوجدود ال 
 مكن لماصث ى فالت أو اراهلت؛  لك أل  هاا األمر عادا ااط  بت بادض 

 لماا نراا  قوا: نصو  ابن عربي بوووح ال خفاء فيت
ابن عربي القوا بوحدد  الوجدود ىال جاهدل أو   علب"والح يقة أنت ال ياكر  

مكابر،  إ  كل  قر  من  قرات كتابت " صو  الحكم" وكتير ممدا  قولدت  دي 
"الفتوحات المكية" ياط  بمدا ال يددش مرداال  للشدك بدم  لدت مداهبا   دي وحدد  
الوجود ملدك عليدت  مدا  عقلدت وروحدت وافدرش عادت كدل مدا  كدرا مدن مسدائل 

 .(2)برت"الفلسفة والتصوف الك

وكمدددا جدددص  صددداحب هددداا االارددداا بالح يقدددة السدددابقة، حيدددد ى  بادددض 
نصددو  ابددن عربددي ااطدد  بوحددد  الوجددود عادددا،  كددالك أعلددن أ  ددا ، أ  
افسير متل الك الاصو ، علب أنما مدن قبيدل الشدطحات الصدوفية، مفسدد 
لماانيمدددا وقيمتمدددا الفلسدددفية، لمددداا رأن أ  حدددر  الدددباض علدددب افسدددير 

 

 .202وهلك في لحثل القيم عن ابن عربي الذ  نشر لل في الكتا  التذكار ، ص  (1)
، ط/ دار 188الثوورة الروحيوة فوي اإلسو  ، أبوو العو  عفيفوي، ص انظور: التصوو   (2)

 .بيروت  -الشعب للطباعة والاشر
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راجدع الدك  دي ىطدار الشدطحات أو لردوءهم ىلدي امويلمدا نصو  ابن عربي  
من انما اومي بناهرها، ىلب القدوا بوحدد  الوجدود الماد دة   ىلب ما  اتقدونت

المستشااة  ي ننر اإلسة ، وليس األمر كالك، ى  هي وحد  وجود روحية 
أو متاليددة و مممددا ى   علددب هدداا الاحددو الددان أرشددد ىليددت، ال بددمس بددت، ى  

و  حيائا،  ير متاافية مع ما أخبر بت الدين، من حيد ىنما ال المشكلة اك
 اف ي ىلب القوا بإنكار وجود هللا الواحد المدبر للاالم.

ومحور هداا االارداا أندت يرمدي ىلدب  مدم مشدكلة وحدد  الوجدود عادد ابدن 
الدان عبدر بدت عدن وجمدة  عربي  ي ووء ماهبدت الادا  الفلسدفي الصدو ي،

 ىلدبدا بدالانر حدح يقدة الوجود دة حيدد رأن انمدا واننرا الدقيقدة بالاسدبة لل
اسمائما وصدفااما أو اايااامدا  دي سدائر الممكادات   ىلب ااما متكتر  بالانر  

أ  هداا  ىلدبالمشاهد  بالحس  ي هداا الادالم الخدارجي، وحيدد  هدب كدالك 
الح يقددة الوجود ددة عادددا ى  ننددر ىليمددا مددن جمددة  اامددا كاندد  واحددد  أ ليددة 

 أبد ة، أو كان  هي الح .

و   ننددر ىليمددا مددن جمددة اايااامددا  ددي الصددور الخارجيددة،  كاندد  متايددر  
متكتددر ، أو كاندد  هددي الاددالم المشدداهد أو الخلدد ،  مددي ى   اقبددل االنصدداف 

ات المختلفدة، و دي  لدك  قدوا صداحب هداا بالصفات المتقابلة ابادا  لةعتبدار 
االاراا ما نصت: "والق ية الكبرت التي اابر عن ماهبت، وحولما اددور كدل 
 لسددفتت الصددوفية واتفددرش عامددا كددل ق ددية أخددرن، والتددي ملكدد  عليددت  مددا  
افكيددرا  صدددر عامددا وعدداد ىليمددا  ددي كددل مددا قالددت ومددا احددس بددت، هددي أ  

ال  و اامددا متكتددر  بصددفااما واسددمائما الح يقددة الوجود ددة واحددد   ددي جوهرهددا
الاسددب واالوددا ات، وهددي قد مددة أ ليددة أبد ددة ال و ىال باالعتبددارات اادددد  يمددا 
  اايددرت الصددور الوجود ددة التددي انمددر  يمددا،  مددي بحددر الوجددود  اتايددر و 
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الصاخر الدان ال سداحل لدت ولديس الوجدود المددرك المحسدوس ىال أمدواج  لدك 
ا ننرت ىليما من حيد  ااما قل  هي الحد  البحر الناهر  ون سطحت،  إ 

و  ا نندرت ىليمدا مددن الخلد  صددفااما وأسدما ها: أن مدن حيددد ظمورهدا  ددي 
أعيددا  الممكاددات قلدد : هددي الخلدد  أو الاددالم  مددي الحدد  والخلدد ، والواحددد 
والكتير، والقد م والحادب، واألوا واآلخدر، والنداهر والبداطن و يدر  لدك مدن 

 .(1)"ق اتالمتاا

أمر كيفيدة  ممدت لمشدكلة  - ي كتاا لت آخر-حب هاا االارااويصيد صا
وحدد  الوجدود عادد ابدن عربدي ا  داحا ،  يداكر أنمدا كاند  ااادي عاددا عددد  
الكتر  التدي اشداهد بدالحس، وعدد  التاائيدة التدي  حكدم بمدا الاقدل،  دالوجود 
بالر م من هاا كلت عادا واحد، ولكااا ى ا ننرنا ىليت من حيد الوحدد  قلادا: 
بمنت هو الح  و  ا ننرنا ىليدت مدن حيدد الوحدد  قلادا: بمندت الحد ، ويسدتدا 

ومددن هدداا علددب هدداا الفمددم للمشددكلة باصددو  متادددد  البددن عربددي ا يدددا 
 الاصو :

قاا ابن عربي: "أخبر عاك الراون أنك قل   ي مرلسدك، أ  هللا كدا  وال 
 بددل هددو علددب مكددا  عليددت، وهكدداا هددي صددلب هللا عليددك حقددائ  شدديء ماددت

وهن  األكوا ،  ما  ادت هاا الح يقة علب جميع الحقائ ، ىال بكونما سابقة
، ى  من ليس مع شيء  ليس مات شيء، ولو خرج  الحقدائ  علدب لواح 

مدددا كانددد  عليدددت  دددي الالدددم؛ النحدددا ت عدددن الح يقدددة الماصهدددة بمددداا الحكدددم، 
  الحقددائ  اآل   ددي الحكددم علددب مددا كاندد  عليددت  ددي الالددم،  لاقددل: كاندد  وال
شيء ماما  ي وجودها، وهي اآل  علب ما كاند  عليدت  دي علدم مابودهدا، 
 قد شمد هاا الخبر الان أطل  علب الح  جميع الخل ....  من ساي ىلب 

 

  .24انظر: مقدمة كتا  فصوص الحكم، د/ أبو الع  عفيفي، ص  (1)
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ىلب ما  كشفت لدك طريقمدا مدن األسدرار،  قدد عدرف وصل    حتبهاا األنوار،  
 .(1)"المرابة التي لما وجد، وصح لت المقا  اآللي ولت سرد

بي أ  ا: "الباا الخمسو :  ي مار ة رجاا الحير  والارص: وقاا ابن عر 
 قامدد  األدلددة الاقليددة القاطاددة علددب أنددت ىلددت واحددد عاددد أهددل الانددر وأهددل 
الكشددث،  ددة ىلددت ىال هددو، ثددم باددد هدداا الدددليل القطاددي علددب اوحيدددا والالددم 
ال ددرورن الاقلددي بوجددودا، رأياددا أهددل طريدد  هللا ااددالي، مددن رسددوا ونبددي 

د جدداءوا بددممور مددن المار ددة بااددوت اإللددت  ددي طددريقمم، ىحالتمددا وولددي،  قدد
األدلة الاقليدة، وجداءت بصدحتما األلفداظ الابويدة، واألخبدار اإللميدة، فبحدد 
أهددل الطريدد  عددن هدداا المادداني ليحصددلوا علددب أمددر يتميددصو  بددت عددن أهددل 
الانددر، الدداين وقفددوا حيددد بلادد  بمددم أ كددارهم مددع احققمددم صدددن األخبددار، 

  ثم طدور آخدر وراء طدور ىدراك الاقدل الدان  سدتقل بدت، وهدو ىنام   قالوا:  
لألنبياء وكبدار األوليداء بدت  قبلدو  هداا األمدور الدوارد  علديمم  دي الراداا 
اإللمددي،  املدد  هدداا الطائفددة  ددي احصدديل  لددك بطريدد  الخلددوات واأل كددار 
المشروعة لصفاء القلوا وطماراما من دنس الفكر...  امل  هداا الطائفدة 

احصيل شيء مما وردت بت األخبار اإللمية من جاندب الحد ، وشدرع     ي
 ددي صددقالة قلددوبمم باأل كددار واددةو  القددرآ ، وافريددغ المحددل مددن الانددر  ددي 

والح ددور والمراقبددة ، مددع طمددار  الندداهر بددالوقوف عاددد الحدددود  الممكاددات
الشددرعية، مددن  ددض البصددر عددن األمددور التددي نمددي أ  يانددر ىليمددا مددن 

رهددا، و رسددالت  ددي األشددياء التددي ااطيددت االعتبددار واالستبصددار، الاددورات و ي
وكالك سمات ولسانت ويددا ورجلدت وبطادت و رجدت، ومدا ثدم  دي ظداهرا سدوت 

،  إنددت هدداا السددباة والقلددب ثامامددا ويصيددل التفكيددر عددن نفسددت جملددة واحددد 
 

 .1/504انظر: الفتوحات المكية،  (1)
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مفرن لممت، وياتكث علب مراقبة قلبت عادد بداا ربدت، عسدي ربدت أ   فدتح 
يت، ويالم ما لدم  كدن  الدم ممدا علمتدت الرسدل وأهدل هللا، ممدا لدم لت الباا ىل

اسددتقل الاقددوا بإدراكددت و حالتددت.....، ثددم اتددوالب عليددت الترليددات بدداختةف 
احكامما فيت، فيالم عاد  لك أ  األمر مالت نما دة يوقدف عاددها، ويالدم أ  

روح كدل اإلنية اإللمية ما أدركما، وا  المويدة ال  صدح أ  اترلدي لدت وانمدا 
 .(1)"ارلي

: يددرن ابددن عربددي أ  -صدداحب هدداا االاردداا -أبددو الاددة عفيفددي ويقددوا
الوجود بمسرا ح يقة واحد  ليس  يما ثاائية وال اادد، علب الر م مما يبددو 
لحواسدداا مددن كتددر  الموجددودات  ددي الاددالم الخددارجي ومددا نقددررا باقولاددا مددن 
ثاائيددة هللا والادددالم: الحددد  والخلددد ، ولكددن الحددد  والخلددد  عاددددا ىسدددما  أو 

ى ا ننرت ىليما من ناحيدة وحدداما سدميتما حقدا ، و     ا  لح يقة واحد وجم
 ننرت ىليما من ناحية ااددها سميتما خلقا ، ولكامما اسما  لمسمي واحد:

 واكر  مدوليس خلقا  بماا الوجت   الح  خل  بماا الوجت  اعتبروا 

 (2)ادددددددداروهي الكتير ال ابقي وال  جمع و رن  إ  الاين واحدددددددددد 

ىلدب هداا -بادد هداا البحدد الددقي  كلدت -صاحب االاراا الساب وياتمي  
الح يقددة المامددة، وهددي أ  ابددن عربددي كددا  ال  قددوا بوحددد  وجددود ماد ددة ، 

نمددا كددا  يدداهب ىلددي القددوا بوحددد  وجددود روحيددة أو متاليددة ااتبددر الاددالم  و 
فيقدددوا: "والاتيردددة التدددي المحسدددوس بالاسدددبة لوجدددود هللا، كالندددل لصددداحبت 

نستخلصما من كل ما اقد  هي: أ  وحد  الوجود التي  قوا بما ابن عربي 
 

 .1/271انظر: الفتوحات المكية،  (1)
 189انظر: التصو  ثورة روحية، ص  (2)
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ليسدد  وحددد  وجددود ماد ددة بمااددي أ  الح يقددة الوجود ددة هددي  لددك الاددالم 
ل أما  حواساا، ولكاما وحد  وجود متالية أو روحية اقر وجدود ثالمادن الما

دات، وااتبدر وجدود الادالم ح يقة عليا هي الحد  النداهر  دي صدور الموجدو 
 .(1)بمتابة النل، لصاحب النل"

والواقع أ  ما قررا صاحب هاا االاراا  ي  مم الك المشكلة من ا  ابن 
عربددي كاندد  كتابااددت  ددي هدداا المووددوش، اختلددث مددن حيددد الامدددوض أو 
الوووح هو ح  وصواا،  كتيدرا  مدا الحدظ القدارئ للفتوحدات هداا الح يقدة، 

ادار  فيمدا   ،أسلوا ابن عربي الان يبددو للمتصدفح كتبدتوهاا االختةف  ي  
نصا بت هللا  ا ة التاصيت، واار  اخدرن فيمدا عبدر عمدا حصدل لدت مدن ارليدات 

الددان حدددن بددالباض ىلددب  - ددي ننددرن -بعبددارات رمصيددة، كددا  هددو السددبب
عن التاصيت، أو ماا ىلدب القدوا بوحدد  الوجدود، بدالك اعتقادا بمنت قد ابتاد  

 الان  مموا خطم عات. المااي المادن

وعلب كل حاا،  إ  اختةف عبارات ابن عربدي  دي هداا الموودوش، كدا  
ىلدب سدمو ننريدة الروحيدة، وشداورا الاميد    -كما يرن كل ماصث  –يرجع  

لدب اخدتةف مدا طدرأ علدب  بوجود هللا الواحد المميمن علب جميدع الكائادات و 
 فيت من أحواا. قلبت من ارليات، وما انكشث لت من اسرار، وما اقلب

مدا كدا  السدبب الدان مدن اجلدت اختلدث أسدلوا ابدن عربدي  دي هداا  وأ دا
نتيردة لمداا االخدتةف  دي  -البداحتينالان ابايا  فيدت وجمدات   -الموووش

أسلوبت  إ  صاحب هاا االارداا الدان رأن أندت كدا  البدن عربدي مداهب  دي 
 ددي الوقدد  وحددد  الوجددود روحددي متسدد ، لددت مددن االسددانيد مددا ي يدددا، وهددو 

 

 .197-196المرجع السابه،   (1)
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نفست ال   را ابن عربي  ي شيء؛ ألندت لدم  صدمت بوحدد  الوجدود الماد دة 
التددي ااكددر وجددود هللا الواحددد األحددد  ا ددة األمددر أنددت قددد عاددي بإظمددار هدداا 
الماهب عادا؛ للتارف علب مدن قيمتت من الفكر اإلنساني، أو ماصلتت بين 

 حسبما  كر هو. -االاراهات الصوفية الاالمية

ألهميتت ا  الكتير مدن البداحتين   -ها هاا- مما هو جدير بالاكر  وأخيرا ،
مددع صدداحب هدداا االاردداا  ددي  مممددم لمشددكلة وحددد  المحدددثين قددد اافقددوا 

الوجود عادد ابدن عربدي، و   افدارقوا فيمدا بيدامم  دي درجدة اووديحمم لمدا، 
لكامم علب كل حاا لم اخرج كتاباامم عن  لك الروهر الاا ، الان وودح  

ومددن هدد الء: الدددكاار  )محمددد مصددطفي  -علددب الاحددو السدداب -كلةبددت المشدد
( رحممدم هللا جميادا . وجميدع الكدم (3)، و كي مبدارك(2)، واحمد أمين(1)حلمي

 االاراا الساب .اآلراء التي أووحوا بما المشكلة، ا يد 

 االاراا الرابع  ي  مم المشكلة:

  مم الدكتورح عبد الحليم محمود 

الان  هدب ىلدب  ،محمودوهاا االاراا الرابع للمرحو  الدكتور عبد الحليم 
ا  ابن عربدي لدم  كدن يددين بوحدد  الوجدود بدالك الماادي المستبشدع، الدان 

و نما كا  يدين كما   -وهو ااحاد الخال  بالمخلون -الباض ممت عات خطم  
 

، ط/ الحلبووي سوواة 144انظوور: الحيوواة الروحيووة فووي اإلسوو  ، محموود مصووطفي، ص  (1)
1945.  

 ، مكتبووة 1988، الطبعووة الثالثووة، سوواة 4/161انظوور: رهوور اإلسوو  ، احموود أمووين،  (2)
 الاهضة.

وموا لعودها،  1/108انظور: التصوو  اإلسو مي فوي اشد  واشخو ق، زكوي مبوار ،  (3)
  . 1938ة اشولي، ساة الطبع
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وجدودات شمل  سدائر مدا  دي الادالم مدن المتت، التي  يرأن بميماة هللا وقيوم
 ولتوويح هاا الفمم للمشكلة، نقوا:

 بدأ شرحت لوجمة ننرا الك بتفريقت بين اابيرين:

 أولمما: التابير بوحد  الوجود.

 وثانيمما: التابير بوحد  الموجود.

من شمنت أ   كشدث الاطداء عدن وجدت   -كما  كر-وهاا التفري  بة شك
لدالك  -و يرا من الصدوفية-الح   ي مشكلة وحد  الوجود عاد ابن عربي  

 نراا قد قاا:
"ىناا بصدد وحد  الوجود، ولساا بصدد وحد  الموجود، والموجود متاددد: 
سددماء وأرض، وجبدداا وبحددار، وأشددرار واناسددي ىلددخ..... ولددم  قددل أحددد مددن 

بوحد  الموجدود، ومدا كدا   -ومامم ابن عربي والحةج-الصوفية الح يقيين
وما كا  للصدوفية وهدم  -قوا بوحد  الموجودلم من أ    يتمابلم من، وال  

 .(1)الارو  من الم ماين أ   قولوا وحاشاهم بوحد  الموجود"

ثم حاوا الدكتورح عبد الحليم محمود باد  لك ا  يبحد عن السر الدان 
من أجلت  مم الباض  لك الفمم المادن الخاطخ عن ابن عربدي والصدوفية، 

لون فيما مالوا ىليت مدن القدوا بوحدد  وهو أنمم لم  فرقوا بين الخال  والمخ
مامدا:   عدد  أمدور  ىلدبالوجود،  تبدين لدت حيائدا أ  خطدمهم هداا كدا  يرجدع  

 مممددم ألقددواا الصددوفية  ددي  لددك الصدددد  ددي وددوء مددا  هددب ىليددت باددض 
الفةسفة قد ما  وحديتا  من أ  هللا وسائر الموجودات هما شيء واحد؛ لدالك 

 

انظر: ألحاث في التصو ، د/ عبد الحليم محمود ملحقوة لكتوا  الماقوذ مون الضو ل  (1)
 .235إلما  الغزالي، ص 



 

1450 

 امُلْشكل من آراء الشيخ االكرب حميي الدين بن عربي )عرض ونقد(

   أاد  الفكدر  الخاطئدة التدي  اتقددها كتيدر نراا قاا: "وقد اتسما: من أين ى
مددن الادداس: مددن ا  الصددوفية  قولددو  بوحددد  الموجددود ! وافسددير  لددك ال 
عسر فيت: ى   ريقا  من الفةسفة  ي األ ماة القد مة و ي األ ماة الحديتدة 
 قولددو  بوحددد  الموجددود، بمااددي ا  هللا سددبحانت وااددالي عددن ى كمددم هددو 

 دي الامدد اليونداني: وهللا   "هيدراقليطس"ا بدالك  والمخلوقات شديء واحدد. قدا
؛ وهللا سددبحانت عادددا نمددار وليددل صدديف وشددتاء، و ددر  وقلددة، جامددد وسددائل

 ي الاصور الحديتة، هو هاا البسمة الرميلدة علدب   "شلي"وااالي  ي رأن  
شفتي طفل جميل باسم، وهو هاا الاسائم التي اااشاا ساعة األصيل. وهو 

ة بددالارم المددادن  دي ظلمددات الليددل، وهددو هدداا الددورود هداا اإلشددراقة المتملقدد
الياناددة اتفددتح وكمنمددا ابتسددامات شددفاا جميلددة: ىنددت الرمدداا أيامددا وجددد.... 
ولوحددد  الوجددود أنصددار  ددي كددل  مددا ، ولمددا قدداا الصددوفية بددالوجود الواحددد 
شرح خصوممم الوجود الواحدد بدالفكر  الفلسدفية عدن وحدد  الوجدود، بماادي 

 ددرن كبيددر بياممددا، ولكددن الخصددومة كتيددرا  مددا اروددي عددن وحددد  الموجددود و 
  .(1)"التصييف وعن الكاا  ي سبيل الوصوا ىلب هد  الخصم

الوجدود هدو عدين الموجدود، ا   وماما: ا  اإلما  األشارن لما  هدب ىلدي  
و مم الباض أقدواا الصدوفية عدن وحدد  الوجدود  دي  لدك اإلطدار وقادوا  دي 
الخطم، لماا نراا  قوا: "شيء آخر  ي  ا ة األهمية كا  لدت أثدر كبيدر  دي 
-الخطم  ي  مم  كر  الصوفية عن الوجود الواحد وهدو أ  اإلمدا  األشدارن 

أ  الوجود هو عين الموجود، ولم رأن  ي  لسفتت الكةمية  -روي هللا عات
يوا قت الصدوفية علدب هداا الفكدر  الفلسدفية، ولدم يوا قدت الكتيدر مدن مفكدرن 
اإلسددة  و ةسددفتت علددب رأ ددت، وهددو رأن  لسددفي  خطددخ فيددت أبددو الحسددن 
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ورأن مخالفوا: أ  الوجود  يدر الموجدود واندت مدا بدت   أو  صيب...األشارن  
ية بددالوجود الواحددد، شددرح خصددومت ولمددا قدداا الصددوف ، كددو  وجددود الموجددود

 كددرامم  ددي وددوء رأن األشددارن دو  أ  يراعددوا مدداهبمم وال رأيمددم،  فسددروا 
  .(1)"قولمم بالوجود الواحد علب أنت قوا بالموجود الواحد

ىلب جملة من   -باد  لك كلت-ويرشد صاحب هاا الفمم الدقي  للمشكلة  
و يدرا   -  ابن عربديالمااني الصحيحة التي  ي ووئما ياباي أ   فمم كة

، فيقوا:" وهل  ي الوجود الواحد مدن شدك   ي الك المشكلة  -من الصوفية
ىندت وجددود هللا المسدتااي باااددت عدن  يددرا، وهدو الوجددود الحد  الددان أعطددي 
وماح الوجود لكل كائن وليس لكائن  يرا، سدبحانت الوجدود مدن نفسدت: ىندت 

هللا باإلنسا  ى  : هي   سبحانت الخال  وهو البارن وهو المصور.... وصلة
أنددت سددبحانت  ماحددت الوجددود الددان يريدددا لددت  ددي كددل لحنددة مددن اللحنددات 
المتتاباة،  تشكل حياات  ي كل لحنة بصور  أمدا هللا سبحانت وااالي بما. 
وصلة هللا بكل كائن: ىنمدا هدي علدب هداا الدامط، ىندت سدبحانت مدتة :  مسدك 

باددا، ىندت من    أمسكمما من أحد  السماوات واألرض ا  اصوال، ولئن  التا ى
 مسددكمما وجددودا ، ويمسددكمما ادددبيرا ، ويمسددكمما اماسددكا واااسددقا ...، أنددت 

 ا ما سدحب ىمددادا عاممدا اةشدتا كمدا  وكيفدا ،   مسك  يمما الكم والكيف، و 
ى  هللا سبحانت محيط بالكو  ممديمن عليدت، قيدو  السدماوات واألرض، قدائم 

كسب ، وقائم علب كل  ر  من كل خليدة، وقدائم علدب كدل علب كل نفس بما 
مددا هددو أصددار مددن  لددك ومددا هددو أكبددر بحيددد ال  اددصا عددن هيماتددت وعددن 
قيوميتددت متقدداا  ر   ددي األرض وال  ددي السددماء .... أرأيدد  ىلددب هدداا الرميددة 
التي ارميما: ىنك ما رمي  ى  رمي  ولكن هللا رمب، أرأي  ىلب االنتصار  دي 
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االنتصدار مدن عادد هللا، أمدا القتلدب:  لدم اقتلدوهم ولكدن هللا   الرماد  ى  هداا
 .(1)"قتلمم

ويصيددد الشدديخ أمددر الددك المشددكلة عاددد ابددن عربددي و يددرا مددن الصددوفية 
ى  دداحا   يدداكر أ  أقددواا أولئددك القددو   ددي الوجددود الواحددد، ىنمددا هددي نتيرددة 
لشددداورهم الكامدددل، بوحدانيدددة هللا سدددبحانت الممددديمن بقيوميتدددت علدددب جميدددع 

، وانددت مامددم أيامددا لكائاددات والددان أخبددر عددن نفسددت انددت مددن عبددادا قريددبا
كانوا، وانت قبلتمم أياما اوجموا، وهو  دي هداا  قدوا: "واسدتقر  دي احدوالمم 
وماددامةامم أ  ال الددت اال هللا، وأنددت أيامددا اولددوا  ددتم وجددت هللا، وأيامددا كددانوا 

ىليمم من جلسائمم   اه مامم، وهو أقرا ىليمم من حبل الوريد، وهو أقرا
ومااشريمم: ىنت  امر كيانمم  ة يرو   يدرا سدبحانت، ال يدرو   يدرا قيدو  
السدددماوات واألرض، وال يدددرو   يدددرا مصدددر ا  لليسدددير مدددن األمدددور وللانددديم 
ماما، وال يرو   يرا مالكا  للملك: ي اي الملك من  شاء ويادصش الملدك ممدن 

صبحوا ربانيين واصبح هللا  ي ا من  شاء، لقد اا شاء، وياص من  شاء، وي
بصرهم وسمامم وجوارحمم و ي قلوبمم من قبل  لك ومن بادا،  شالت كلت 
 ة يدش فيت مكانا  لألغيار.... ومممدا عبدر الصدوفية  دي هداا الميددا  عدن 

 قالوا بالك، ور م الااس أنمدم أسدر وا واشدتطوا  دإنمم سدوف   الوجود الواحد
ك اآل دددة الكريمدددة التدددي امتدددل  دددي روعدددة ال يبلادددو  المددددن الدددان بلاتدددت الددد

الميماددة المميماددة، واالسددتاران القدداهر، والرددةا الشددامل، والتددي ال اااددي 
وحد  متحد  وال ااحادا  متطابقدا  بدين الخدال  والمخلدون، او الاابدد والمابدود 

نُ واآل ة هي: ) ُر و اْلب اط  ُر و النَّاه  ُا و اآْلخ  نيدة التدي ( وهاا اآل ات القرآُهو  اأْل وَّ
 كرها ىنما هد ما أ  اد ااا د ادا  ىلدي الشداور بقيوميدة هللا سدبحانت واادالي 
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لدي الشداور بتوجيدت سدبحانت واادالي لإلنسدا   مميماة، وهيمادة مسديطر ، و 
وا   سموا بافسدت حتدي يتحقد  بدم    ،أ   فر ىلب هللا  ي كل أمر من امورا

أنمم ممتدو  بمدن القدرآ   ال ىلت اال هللا، وما  الت الصوفية أكتر من  لك،
 .(1)"الكريم والساة يريدو  لإلنسا  ا   كو  ربانيا  

 ىلدببادد كدل مدا سدب   -رحمدت هللا-وياتمي الدكتور عبد الحلديم محمدود 
ىعةنت هاا الح يقة المامة، وهي أنت ال  اقل علدب اإلطدةن أ   كدو  ابدن 

القوا بوحدد  الوجدود بدالك  ىلبعربي و يرا من الصوفية الكاملين قد  هبوا 
المااي المستبشع، الدان  ممدت خصدو  التصدوف عدامم، وهدو عدد  التفرقدة 

 بين الخال  والمخلون، فيقوا:
لماصث الرأن الح  هو: ما قالدت اإلمدا  "والرأن الان ال يتماب  يرا من ا

الشاراني عن الصوفية عامة وعن سيدنا محيي الدين خاصة: ولامرن عدن 
عباد األوثا  لم  ررأوا علب ا   رالوا آلمتمم عين هللا بل قالوا: ما نابدهم 
ىال  قربونا ىلدي هللا  لفدب،  كيدف  ندن بموليداء هللا أ  يددعوا االاحداد بدالح  

 ةبدد أ  يبلدغ اإلنسددا   ،حداا  دي حقمددم رودوا  هللا علديممسدبحانت، هداا م
المسددتون أو مددا  قددارا المسددتون وحيائددا سدديقوا، كمددا قدداا أسددة اا الدداين 

الدين وروي هللا عدن  محييبلاوا المستون أو قاربوا: روي هللا عن سيدنا 
  .(2)الحةج وعن ابن الفارض، ونفااا بمم وبكتبمم، هاا وباه التو ي "

ع أ  قيمددة هدداا االاردداا  ددي  مددم مشددكلة وحددد  الوجددود عاددد ابددن والواقدد
قددد سددلك  -رحمددت هللا-، ارجددع ىلددي أ  صدداحبت عربددي و يددرا مددن الصددوفية

طريدد  القددو  و ان مددااقمم،  مددو لمدداا جدددير بددم  يددتفمم مدداهبمم  ددي  لددك 
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الموووش علب هاا الاحدو الددقي  الدان اقدد   كدرا، وهاداك شديء آخدر أهدم 
ف  امامدا  مدع تقد كا  البن عربي باض الاصو  التي امن هاا، وهو أنت  

أثبتما مدن قبدل عادد الحدديد عدن الشداراني،    مم المشكلة بالكيفية السابقة
كدا    -كما أ مدم-وعلي هاا اكو  قد انحسم  الك المشكلة، ى  أ  ااقيدها

يرجع ىلي أ  من كتب عن الصوفية  ي متل هاا المواويع، لم  سدتطع أ  
 كشث الاقاا عن أقوالمم؛ لكونت لم  سلك مسلكمم، ولم  ستطع ا  يتاون 

 مااقمم.

رأ دت  دي أهدم  وأبددنكتب عن الصوفية وسدلك طدريقمم    من  أما وقد وُ 
ما ددةامم،  إنددت مددن الخيددر والحكمددة أ  ي خددا برأ ددت وهدداا مددا أميددل ىليددت، 

 وباه التو ي .
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 بوحد  األد ا التاني: مشكلة القوا  المبحد

وامددا المشددكلة التانيددة التددي أثيددرت حددوا ابددن عربددي واسددتاد ىليمددا باددض 
وحدديتا   دي الطادن عليدت،  مدي مدا  كدروا مدن أندت قدد ندادن خصومت قد ما   

بوحد  األد ا  سماويما وأرويما، وبعبار  أخدرن علدب حدد مدا  عمدوا أندت قدد 
صددوا كددل الماتقدددات، التددي عليمددا جميددع الادداس، وأشددمر مددن أثددار الددك 
 المشكلة قد ما  حوا ابن عربي  ي التاريخ، هو الشيخ برها  الدين البقاعي

خصددومتت السددا ر  للشدديخ األكبددر، ألسددباا متادددد  مامددا   ددة الددان أعلددن 
عما سب   كرا، ما  ممدت عادت خطدم أندت قداا بوحدد  األد دا ، بدالك الماادي 

 السا ج المستشاع الان اوصل ىليت متاسفا  هو.
وها هي باض عباراات التي اصور لاا  ممت للمشكلة والتي قاا  يما مدا 

 نصت:

 ي ابطاا الدين من أصلت، بما  حل بدت    ساي  -أن ابن عربي-"ثم أنت  
من عقائد أهلت؛ بم  كل أحدد علدب صدراط مسدت يم، وأ  الوعيدد ال  قدع مادت 

بددت، و شدديء، وعلددب اقدددير وقوعددت  الاددااا المتوعددد بددت انمددا هددو نعدديم وعا
ونحددو  لددك وا  حصددل ألهلددت ألددم،  مددو ال ياددا ي السددااد  والروددب، كمددا لددم 

 .(1)"لدنياياا ما ما  حصل من اآلال   ي ا

ولددم  قتصددر اصددوير البقدداعي لمددا  ممددت عددن ابددن عربددي  ددي المووددوش، 
علب هاا الاص الساب   حسب، بل هو قدد عبدر عدن  لدك الفمدم، وبعبدارات 

"قلد   كيدف أخرن كتير  اووح لاا مرادا أو  ممت للمشكلة وماما أندت قداا: 
وا    بمن  قوا: ى  جميع الخل  من اهل الملل و يرها علب طراط مسدت يم،
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 رعو  مات طاهر مطمرا باد الاص القطاي علب أنت من اهل الاار؛ بقولدت 
ر   ين  ) ن  اْلُمسدددْ ُت ل مددد  ي اأْل ْرض  و   ندددَّ اٍا  ددد  ْو   ل اددد  و أ  َّ ( وقولدددت اادددالي: )و    َّ   ْرعددد 

ار   اُا الاددَّ ح  ْم أ صددْ ر   ين  هددُ (!! وقدداا: ى  كددل عابددد شدديئا   مددو عابددد  ، اْلُمسددْ
بر عن عااا قو  نوح وهود ونحوهم بما سيماي من ا  ما حل وحرف ما أخ

 .(1)بمم أعقبمم راحة وعاوبة"

هاا هو البقاعي وباض اابيراات عم  ممدت عدن ابدن عربدي مدن اندت قداا 
والدان ااردب بوحد  األد ا ، بالك الماادي السدا ج الادا  الدان سدب   كدرا،  

 مات وخاصمت من أجلت، كما هو واوح من عباراات التي اقد   كرها.
أ  البقاعي كما أخطم هاالك فيما  ممت من مشكلة وحد  الوجدود والواقع  

بن عربي، حيد رأن أنما وحد  ماد ة ال افرن بين الخدال  والمخلدون عاد ا
 كالك أخطا هاا أ  ا ، فيما  ممت عن ابدن عربدي  دي هداا المشدكلة، حيدد 
رأن أنت لم  فرن بين دين وآخر أو أنت قد صوا كل الماتقدات التي عليمدا 

 جميع الااس.

تشدمادا ىلدي اس -كمدا سدب -علب أ   مم البقاعي للمشدكلة كدا  يرجدع  
بباض الاصو  التي اقتبسما من كتاا ابدن عربدي " صدو  الحكدم" وهداا 

كمدا  كدر -الكتاا هو من أ مض وأدن م لفات الشيخ األكبر علب االطةن
حيد أمتا  مدن بيامدا بدالكتير مدن الرمدص واإلشدار ، وبدالر م   - لك الباحتو  

الاقداا  أبدو الادة عفيفدي قدد كشدث لادا حمن هاا كلت  دإ  المرحدو  الددكتور
   رأن ابن عربي  دي هداا المشدكلة، ى  هدو أرشدد ىلدب أ  ابدن عربدي و عن  

لدت اكا  قد ماا ىلي القوا بوحد  الوجود، ىال أندت مدع هداا لدم  سدلم بصدحة 

 

 . 29 -28المرجع السابه، ص  (1)



 

1457 

 حولية كلية أصول الدين العدد الثالث والثالثون

هكدداا لددم  سددتطع ابددن عربددي باددد أ  قدداا بوحددد  الماتقدددات  قددوا سدديادات: "
لصددور  ددي الوجددود أ  يدددين باإللددت الددان صددورا الادداس  ددي مختلددث أنددواش ا

ماتقدددداامم، وخلادددوا عليدددت مدددا شددداءت عقدددولمم وقلدددوبمم أ   خلادددوا مدددن 
 إ  ىلت الماتقدات  ي ننرا من خل  اإلنسا ، يتصورا كل ماتقدد   ،الصفات

بدل -عربديبحسب استادادا وحنت من الالم والروقي الروحي، أمدا ىلدت ابدن  
 دة صدور  احصدرا، وال عقدل  حددا أو   -وحد  الوجدود جميادا    المتصو ةىلت  
  .(1)" قيدا

وال نسددتطيع أ  نخفددي أو نتراهددل، الددك الانددر  التسددامحية التددي امتددا ت 
حيامدا احددب عدن  - دي كتابدت  صدو  الحكدم و يدرا-بما أقواا ابدن عربدي

الماتقدددات واألد ددا ، أو عددن الاددااا والاعدديم،  مدداا امددر ثابدد  الشددك فيددت 
ىلي االيبت جاندب الرحمدة   -مل طويل  ي كةمتمكما بدا لي باد ا-ومرجات  

، أو ىلي مدا كشدث لدت مدن بادض األسدرار التدي اإللمية علب الا ب اإللمي
انطدون عليمددا الق دداء والقددر، ى  األعيددا   ددي األ ا ق دي هللا مددا سددتكو  
عليدت، مددن اإل مددا  أو الكفددر، ومددن الطاعددة أو الماصددية اباددا  السددتادادااما 

 و  اك، وهاا الاقطة األخير  هي المصححة للتكاليف.الخاصة لقبوا هاا أ

ونحددن و   كاددا ناتددرف بمدداا الح يقددة وهددي أ  حددديد ابددن عربددي عددن 
التسامح ىال أناا مع هاا ال نسدتطيع  دي   ىلباألد ا ، كا   الب عليت الميل  

الوقدد  نفسددت القددوا: بإنددت كددا  يدداهب ىلددب اصددويب جميددع الماتقدددات؛  لددك 
أنددت ال يلددص  مددن الروددا  -وهددو الفتوحددات-كتبددت اددض بألنددت قددد أعلددن  ددي 

بالق دداء الرودددا بالمق دددي،  قددوا ابدددن عربدددي:" ال يلددص  الراودددي بالق ددداء 

 

 .32انظر: مقدمة الدكتور أبو الع  الفصوص، ص  (1)
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الروب بالمق ي،  الق اء حكم هللا وهو الان أمرنا بالرودب بدت والمق دي 
 .(1) ة يلصماا الروب بت" ،المحكو  بت

هددو مسددتاد البقدداعي الوحيددد  ددي  ممددت  " صددو  الحكددم"و  ا كددا  كتدداا 
لمدداا المشددكلة، وكددا  هدداا الكتدداا ا  ددا  لدديس فيددت مددا يدددعم  مددم البقدداعي 

 دإ  الاتيردة الطبيعيددة  -علددب جمدة الردص  واليقددين-السداب  لتلدك المشدكلة 
اصدويب جميدع  ىلدبلكل هاا اكو  هي الحكم علب ابن عربي بمنت لم ياهب 

 خطم البقاعي. تلما  ممت عاخة ا  علي جمة الرص  الماتقدات 

الدددك الفكدددر  المامدددة وال دددرورية  -ولدددو م قتدددا  -ونحدددن ى ا مدددا اسدددتبادنا 
للتوصل ىلي حكم من األحكا  صحيح علب شخص ما، وهي محاولة البحدد 
عن أن من م لفاات كا  آخرا ، وحلقاا باد  لك  ي األ   الاا  لم لفات ابن 

عاا ة  مود أكتر المستشرقيناين علب هاا الارض بريعربي جمياما، مستا
يايدل آسدين بةثيدوس موهدو األسدتا   -بدراسة ابن عربي وماهبدت الصدو ي  

Miguel Asin Placios (1871-1944 )  اسددباني وهددو مستشددرن- 
لابين حيائا ا  ابن عربي لم  كن لت ماهب عا  أدن بدت ىلدي القدوا بوحدد  

ات مدن الشدار وانت ليس سون ب اة أبيد  -حسبما رأن المستشرن -األد ا 
الددان أنشدددا  ددي هدداا المردداا، والددان أشددار بددت ىلددي اشددبيمت بد انددة كليددة 

مدن القواعدد  أساسما الحب،  قوا بةثيوس:" وابن عربي ال  قرر أ  خليطدا  
والمااهج الملتقطة من مختلث الملل هو الددواء ال درورن الاداجع للوصدوا 

كدل مسدلم، يدرت أ  ىلي االاحاد، بل ح يقة االمر أ  ابن عربدي شدمنت شدم  
المادصلتين السدابقتين وهمدا اليمود دة  اإلسة  لم  مت للق اء علدب الدد انتين

ولماا  إ  المبادئ األخةقية والروحية  ي اإلسة    ،اموالمسيحية بل ليكملم
 

 . 1/45الفتوحات، ابن عربي،  انظر: (1)
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وخدددارج بادددض -لمدددا ى   بوصدددفما الادددوا  األولدددي، نفدددس الفاعليدددة الديايدددة 
المتسدمة بالمبالادة، والتدي  يمدا يبددو أ  ابدن   المشدبوبتاألبيات  ي أشداارا  

 دإني ال أجدد أن أسداس  -عربي   ع دين الحب الصو ي  ون كدل األد دا 
 د اندةلوثدائ   دي كتبدت الديايدة ابدرر الندن باعتقدادا  دي وثي  مبادي علدب ا

   .(1)"جاماة للكماا الصهدنكلية، كمدا  

وهاا األبيات الشارية، التي أشدار ىليمدا بةثيدوس  دي هداا الداص والتدي 
علدب ابدن عربدي، حيدد رأن   أطلقدتاستتااها من حكمت الاا  السداب ، الدان  

، وقدد  دون جميدع الدد انات أنما اشير ىلي أنت قد ووع دين الحب الصدو ي
 وردت البن عربي  ي ديوانت "ارجما  األشوان" وهي كما يلي:

 لقدددد صدددار قلبدددي قدددابة كدددل صدددور 
 

  مرعددددددي لاددددددصال  وديددددددر لرهبددددددا 
 وبيددددددد  ألوثدددددددا  وكعبدددددددة طدددددددائث  

 
 وألدددددواح ادددددورا  ومصدددددحث قدددددرآ 

 أديددددن بدددددين الحددددب أنددددي اوجمدددد  
 

 (2)ديادددي و  مددداني لحدددبركائبدددت  ا
، قد أووح لاا مرادا من شدارا السداب ، أثاداء مدا قدا  بيد ا  ابن عربي  

و لدك  دي شدرحت -بت من اوويح لرميع ما ومات  لك الديوا  من الشدار 
وهدددو حيامدددا ألقدددي األودددواء علدددب ابياادددت  -الدددان سدددماا بددداخائر االعدددةن

ديدن   ىلدبالسابقة، أبا  لادا أ  مقصدودا مدن البيد  التالدد، الدان أشدار بدت  

 

ابوون عربووي حياتوول ومذ بوول، اشسووتاه ب ثيووو ، ترجمووة الوودكتور عبوود الوورحمن انظوور:  (1)
  . 1965، مكتبة اشن لو المصرية ساة 266 -265بدو ، ص 

انظوور: هخوواةر اشعوو   شوورح ترجمووان االشووواق، ابوون عربووي، تحقيووه عبوود الوورحمن  (2)
 بيروت  - ، دار المعرفة2005ساة  1، ط/50، 49المصطاو ، ص 
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كما  مدم -دين بت هو دين اإلسة ،  ليس األمر ى   الحب وأعلن فيت أنت ي
أ  مرادا من الكم األبيات كا  هو الدعو  ىلي د انة كليدة   -هاا المستشرن 

ارمع جميع الد انات اح  لواء واحد، قوامت التصهدد والتصدوف والحدب، قداا 
 ابن عربي  ي شرحت للبي  التالد ما نصت:

 أديددددن بدددددين الحددددب أنددددي اوجمدددد 
 

 ديادددددي و  مددددداني حدددددبركائبدددددت  ال
 ؛سماا دين الحب ودا  بدت (  لماا  ااَّب ُاون ي ُ ْحب ْبُكُم ّللاَُّ )  :قولت  ىلب شير   

 ليتلقب اكليفات محبوبت بالقبوا والروب والمحبة ور ع المشقة والكلفة  يما
أن آ ددة سددلك  ممددا يروددا وال  "ىنددي اوجمدد "بددمن وجددت كاندد ، ولدداا قدداا: 

أن مددا ثددم  "ديادي و  مدداني  الحددب"يرودب  مددي كلمددا مرودية عادددنا، وقولددت 
دين أعلب من دين قا  علب المحبة والشون لمن أدين لت بت وامر بت علدي 

لدت  -صلب هللا عليت وسدلم-دا    إ  محم  ،يني يب وهاا مخصو  بالمحمد
مددع انددت صددفي ونرددي وخليددل  مددن بددين سددائر األنبيدداء مقددا  المحبددة بكمالمددا

و اد علديمم أ  هللا ااخداا حبيبدا  أن   ،و ير  لك من مااني مقامات األنبيداء
 .(1)محبا  محبوبا  وورثتت علب ماماجت

 ددإ ا مددا نحددن اركاددا جانبددا ، أبيددات ابددن عربددي السددابقة، وشددرحت لمددا، أو 
ر ىلدي بمنما ال اشدي -اباا  لما أرشد ىليت هو فيما سب -بعبار  أخرن سلماا  

من أشمر أنصدار ابدن   تروا واحدا  القوا بوحد  األد ا ، ورحاا باد  لك نس
عمدا  ممدت عدن الشديخ األكبدر  دي هداا المشدكلة،   -وهدو الشداراني-عربي  

 إناا نراا حيائدا قدد أشدار ىلدي أ  ابدن عربدي لدم  قدل بوحدد  األد دا ، و لدك 
أثادداء ااروددت لمسددملة أخددرن اتصددل مددن حيددد م ددمونما بمددا نحددن بصدددد 

 

 .51، 50هخاةر اشع   شرح ترجمان االشواق، ابن عربي، ص انظر:  (1)
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ابدن عربدي مدن   البحد عات هاهاا، وهاا المسملة هي ما اثارا الباض حدوا
أنت قاا بإ ما   رعو ، قاا الشاراني: "ومن دعوت الماكر أ  الشديخ  قدوا 

،  قدد صدرح الشديخ  دي بقبوا ى ما   رعو ، و لك كاا وا تراء علب الشيخ
البدداا التدداني والسددتين مددن الفتوحددات بددم   رعددو  مددن أهددل الاددار الدداين ال 

فااددت  إندت  ددرغ مامددا  خرجدو  مامددا أبدد اآلبدددين، والفتوحدات مددن أواخدر م ل
 -رحمددت هللا-(1)الخالدددناإلسددة  شدديخ ا قبددل مواددت باحددو ثددةب سدداين، قددا

والشيخ محدي الددين بتقددير صددور  لدك عادت لدم يافدرد بدت، بدل  هدب جمدع 
كتير من السلث ىلي قبوا ى مانت لما حكدي هللا عادت، أندت قداا آماد  أندت ال 

مين، وكا   لك آخر عمدا ىلت ىال الان آما  بت باو ىسرائيل وانا من المسل
بالددددنيا، وقددداا أبدددو بكدددر البددداقةني: قبدددوا ى ماندددت هدددو األقدددوت مدددن حيدددد 
االستدالا، ولم يرد نص صريح انت مات علب كفدرا، ودليدل جممدور السدلث 
والخلدث علددي كفدرا أنددت آمدن عاددد اليدمس و  مددا  أهدل اليددمس ال  قبددل. وهللا 

 .(2)"أعلم

كا  هو   "الفتوحات" كرا من أ  كتاا  فيما    ونحن ى ا ما ابااا الشاراني
وأقبلاا باد  لك علب  من أواخر ما ألفت الشيخ األكبر وهو جدير بم  يتبع،  

أ     هاا الكتاا، نستاطقت وجت الح   ي الك المشكلة، اا ح لاا حيائا،  
-ابن عربي لم ياهب ىلي القوا بوحد  األد ا ، بالك المااي السا ج والاا 

سبق    عاتالان  خطم  قد  ممت  البقاعي  أ   ىلي  ابن    -اإلشار   أل    لك 
 

محمد بن عبد م بن سعد بن عبد م بون مصولح المقدسوي، الخالود ، الببسوي، هو   (1)
 هوو.825سواة  فقيول، اصوولي. تووفي لالقود  الحافي، المعرو  لابن الدير  )شمه الودين(

. انظور: هدايوة م لودات أربوعفوة فوي المساةل الشريفة في ادلة االما  أبي حاي  :من تصانيفل
 .10/216، واالع  ، 2/184العارفين، 

 .13انظر: اليواقيت وال واهر، الشعراني، ص  (2)
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عربي قد اعلن بكل صراحة  ي كتابت الفتوحات أ  جميع من عبد سون هللا 
" ابن عربي:  لمواا،  قوا  متبع  ما عبد هللا  ي هو  المون  لوال  أنت  واعلم 

ااالي: ) قاا  متخا،  ىلت  المون اعنم  ا   ير هللا، وأ   ااَّخ  م ن   ُت  أ   ر أ ْي    ى ل م   
ْلمٍ  ل ب ع  ُ ع  لَُّت ّللاَّ سلطانت  ي اإلنسا  ما أثر متل هاا  (  لوال قو   ه و اُا و أ و 

األثر فيمن هو علي علم بمنت ليس بإلت  إ ا كا  يو  ال يامة جسد المون 
 .(1)"كما  رسد الموت لقبوا الابح

وي يف ابن عربي ىلي ما سب ، هاا األمر الما  وهو ما  كرا من أ  
الاير ا االدعاء من  أقر  ي نفست  لك  ثم  الربوبية،  أو  األلوهية  فيت  دعي 

 كو  يو  ال يامة من األش ياء ى  أ     -متل  رعو  -فيت، حبا   ي الرياسة  
مصيرا  يما هو الخلود  ي الاار ما لم يتب وهو  ي هاا  قوا: "واعلم أ  

ما ادعب  يما  اآللمة المتخا  من دو  هللا ىلما  طائفتا : ماما من ادع   
مع علممم  ي أنفسمم أنمم ليسوا كما ادعوا، و نما أحبوا الرياسة وقصدوا  
ىوةا العباد كفرعو  وامتالت،  مم  ي الشقاء ىال ى  اابوا وهم ممن اشمد 
عليمم ألساتمم بما نطق  بت من هاا الدعون  ما دونما مما عات الس اا  

 .(2)  تاكر"

بمددا يدداكرا مددن أ  كددل مددن أدعددي ثددم يصيددد ابددن عربددي األمددر ووددوحا ، 
األلوهية  ي شيء سوت هللا،  ابدا مدن دوندت سدبحانت،  كدو  يدو  ال يامدة 
 دي الادار مددع مدن عبدد، و ددي  لدك  قددوا ابدن عربدي: "وامددا الطائفدة األخددرت 
ا   ادعيددد   يمدددا األلوهيدددة ولدددم اددددعما لافسدددما كاألحردددار والابدددات والحيدددو 

والكواكدب واألندوار والردن وجميدع مدن عبدد وااخدا وباض األناسدب واألمدةك  
 

 .155، 3/154انظر: الفتوحات،  (1)
 .3/155انظر: الفتوحات،  (2)
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ىلما  من  يدر دعدون مادت،  مد الء كلمدم سداداء، والداين ااخداوهم ى ا مدااوا 
علب  لك أش ياء ومدن هد الء اقدع البدراء  يدو  ال يامدة مدن الداين ااخداوهم 
آلمدددة مدددن دو  هللا مدددالم يتوبدددوا قبدددل المدددوت،  مدددم يددددخلو  الادددار للاقددداا 

ودو  يددددخلونما ال لةنتقدددا   دددإنمم مدددا ادعدددوا  لدددك، و نمدددا واالنتقدددا  والمابددد
أدخلوهددا نكا ددة  ددي حدد  الاابدددين لمددا فياددابمم هللا بشددمودهم ى دداهم حتددي 
 الموا أنمم ال  اادو  عدامم مدن هللا شديئا ؛ لكدونمم ليسدوا بملمدة كمدا ادعدوا 

بُ  يمم، قاا ااالي: ) م ا ا ْاُبُدو   م ْن ُدو   ّللاَّ  ح ص  اَّم  ى نَُّكْم و  مد  ( اآل دة، وقدد  ج 
ار  ُ قرئ حطب جمام، وقاا اادالي : ) رد  اُس و اْلح  ا الادَّ ُقوُدهد  ا   ( وقداا: )و  ْو كد  لد 

ُدوه ا ر  ة  م ا و  ء  آل م   .(1)"(ه ُ ال 
موقفددت الصددريح مددن مشددكلة وحددد   -باددد هدداا كلددت-ويحدددد ابددن عربددي

علادت مدن األد ا  المصعومة  ي وودوح ال خفداء فيدت وال لدبس، و لدك فيمدا أ
أصااف الااس الاين استحقوا الخلود  ي الاار؛ لفسداد ماتقدداامم، يتمتلدو  

و ي المشركين الاين  عموا  ،فيمن ادعوا ألنفسمم الربوبية من دو  هللا أوال  
ين الداين لدم  اتر دوا بوجدود يو ي المداد ،ثانيا   التقرا ىلي هللا بعباد  األوثا 

  قين الداين أبطلدوا الكفدر واظمدروا اإلسدة و دي المادا ،ثالتدا    ىلت مددبر للادالم
 قدوا ابدن عربدي: "وهد الء المررمدو  أربدع طوائدث كلمدا  دي الادار ال   ،راباا

 خرجددو  مامددا، وهددم المتكبددرو  علددي هللا كفرعددو  وأمتالددت، ممددن أدعددي 
ْن ى لد  )الربوبية لافست ونفاها عدن هللا،  قداا:   ْم مد  ُ  ل كدُ ل مدْ ا ع  ُ مد  أل  ا اْلمد  ٍت   اأ يُّمد 

ْير ن  بُُّكُم اأْل ْعل ب)،  (   اا  أ ن ا ر  ، يريد أندت مدا  دي السدماء ىلدت  يدرن وكدالك (  ق 
نمرود و يرا، والطائفة التانية: المشركو  وهدم الداين  رالدو  مدع هللا ىلمدا  

رّ ُبون ا ى ل ب ّللاَّ  ُ ْلف ب)آخر،  قالوا   ْاُبُدُهْم ى الَّ ل ُيق  ا )، وقالوا (م ا ن  ة  ى ل م  ا ل  اآْلل م  أ ج 
 

 .3/156المرجع السابه،  (1)
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ااا  ْيءا ُعردد  ا ا ل شدد  ا ى  َّ هدد  د  ، والطائفددة التالتددة: الماطلددة وهددم الدداين نفددوا (و احدد 
اإللددت جملددة واحددد   لددم يتبتددوا ىلمددا للاددالم وال مددن الاددالم، والطائفددة الراباددة: 

وهم الداين أظمدروا اإلسدة  .....  مد الء أربادة أصدااف هدم أهدل الماا قو   
 .(1)"  خرجو  ماما من جن و نسالاار ال

التددي صدددر ابددن عربددي  -ولددو لمرددرد المقدمددة حتددب-علدب أ  المتصددفح 
بما كتابت الفتوحات يتبدين لدت  دي سدمولة ويسدر موقفدت الواودح مدن سدائر 
الماتقدات أو األد ا ، الان لم  خالث  يما قدط، ظداهر الاقيدد   دي اإلسدة  

مدا جداء بدت صدلب هللا عليدت وسدلم  من  لك متة  أنت قاا: "و ني م من بكل  
وأقررت أ  س اا القبر ح ، وعااا    مما علم  وما لم اعلم .... كما آما

القبر حقن وباد األجساد ح ، واطداير الصدحث حد ، والرادة حد ، والادار 
حد  علدب كدل ح ، و ريقا  ي الراة و ريقا   ي الاار ح ، وكرا  لك اليو  

الفددددصش األكبددددر... والتمبيددددد للمدددد ماين مم صنطائفددددة، وطائفددددة أخددددرن ال  حدددد
والموحدين  ي الاعيم الم يم  ي الراا  ح ، والتمبيدد ألهدل الادار  دي الادار 

 .(2)"ح ، وكل ما جاءت بت الكتب والرسل من عاد هللا علم أو جمل ح 

هدداا الاتيرددة  ىلددبوبادداءا  علددب كددل مددا اقددد   كددرا،  مكددن اآل  التوصددل 
لحدد  ياباددي أ  افمددم أقددواا ابددن عربددي المامددة، وهددي أنددت مددن األنصدداف ل

الرمصيددة عددن الماتقدددات  ددي وددوء أقوالددت األخددرت الواوددحة المتالقددة بددافس 
 الموووش، وبماا الامج يصوا اإلشكاا الان أثارا البقاعي  ي القد م.
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 فيت  ابن عربي التالد: التفسير الاوقي للقرآ  ومامج مبحدال

حدوا ابدن عربدي  مدي اتالد  بمامردت وأما المشدكلة التالتدة التدي أثيدرت  
د  دي القدد م و دي الاوقي  دي افسديرا للقدرآ  الكدريم، وخةصدتما أندت قدد وجد

 الحديد ااراها :
 رأنأولمما: ما رمي بت ابن عربدي مدن احريفدت للقدرآ  متدل مدا كدا  مدن 

الشدطط عادد امويلدت آل دات  ىلدبالبقاعي بالاسبة لت، أو مدا وصدث بدت ميلدت 
الدان عفيفدي ل مدا  هدب ىليدت المرحدو  الددكتور أبدو الادة متد  الكريم،القرآ   
 قاا:

ى ا "وال اخلددو طريقددة امويلددة لن ددات مددن ااسددث وشددطط أحيانددا ال سدديما 
عمد ىلي الحيل اللفنية  ي الوصوا ىلي المااني التي يريدها كم   قوا  ي 

ا ي  الشدَّ الفص األيوبي، ى  المراد بالشيطا   ي قولدت اادالي: ) ي م سدَّ ْيط اُ  أ ندّ 
( هدو البادد، وأ  مدا شدار بدت أيدوا لدم  كدن ألدم مدرض الدان ب ُاْصٍب و ع ا اٍا 

ابتةا هللا بت، بل ألم عااا الحراا والرمل بالحقدائ ، أو  قدوا  دي الفدص 
ن  الموسددون ى  المددراد بقددوا  رعددو : ) ك  مدد  ر ن أل  ْجا ل اددَّ يددْ ا    ْات  ى ل مدد  ئ ن  ااَّخدد  لدد 

ُرون ين   ( ألجالاددك مددن المسددتورين؛ أل  السددين مددن أحددرف الصوائددد  ددإ ا اْلم سددْ
حا   من سرن بقي  "جن" وماااها الوقا ة والستر، و ي قولدت  دي الفدص 

و ا نفست: ) ل  ى ل ْيُكْم ل م ْرادُ ُسول ُكُم الَّا ن ُأْرس  ( مااداا مسدتور عادت علدم مدا ى  َّ ر 
ي  ق  و سملتت، وكقولت  ي افسير اآل ة: ) ا ُأواد  ل  مد  تدْ ْ ا ب م  تَّب ندُ اُلوا ل ْن ُنْ م ن  ح 

ال ت تُ  ُل ر سدد  ُد   ْرادد  يددْ ُم ح  ُ أ ْعلدد  ُل ّللاَّ  ّللاَّ ى   ددي اإلمكددا  أ  نراددل رسددل هللا  (ُرسددُ
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مبتدأ خبرا هللا التانية فيكو  مااي اآل ة: وقالوا لدن ند من حتدي ند اي متدل 
 .(1)"أعلم حيد  رال رسالتت!ما اواي أن الرسوا: رسل هللا هم هللا، هو 

وثانيمما: ما أشيد فيت بدقة ابن عربي  دي التفسدير، وعلدو مكانتدت فيدت، 
لمددددا أشددددار ىليددددت مددددن الحقددددائ ، متددددل مددددا كددددا  مددددن الشدددديخ مرددددد الدددددين 

 الان أثاي علب ابن عربي حين احدب عن مصافاات  قاا:  الفيرو آبادن
ر  الكمدث عادد قولدت افسير سو   ىلب"وماما التفسير الكبير الان بلغ فيت  

اااددالي: ) ْلمدد  ُدنَّا ع  ْن لدد  اُا مدد  لَّْمادد  ، وهدداا التفسددير كتدداا (، واددو ي ولددم  كمددلو ع 
عنيم، كل سفر بحر ال سداحل فيدت وال  درو،  إندت صداحب الوال دة الانمدي 

وافسدير ابدن عربدي  .(2)"والصد  ية الكبرت، فيما ناتقد ونددين هللا اادالي بدت
 ي نصت السداب ،   الفيرو آبادنالكبير هاا الان أشاد بت الشيخ مرد الدين  

كمددا -ال يوجددد شدديء ماددت اآل ، ى  هددو  قددد وددمن مددا ودداش مددن التددراب 
وأ  ا   إ   لك التفسير اآلخر المطبوش، والان اشتمر لددن الدباض   - كروا

كمدا أرشدد -للقاشاني تت ىليت ى  هو ببمنت من امليف ابن عربي لم اصح نس
 .(3) ي مقدمتت التي صدر بما افسيرا الماار - لك الشيخ رشيد روا

 

، 14، 1/13مقدموة الودكتور أبوو العو  عفيفوي لفصووص الحكوم البون عربوي، انظور:  (1)
 بيروت. –ط/ دار الكتا  العربي 

الطبعووة اشولووى ، 2/177، المقوور   ،نفووح الطيووب موون غصون اشنوودله الرطيووبانظوور:  (2)
 .لباان –بيروت  -دار صادرط/  ، 1968

موون مقدمووة هلووك التفسووير وتالعوول فووي رأيوول هووذا وحقووه ك موول، أحوود  1/18وهلووك فووي  (3)
البوواحثين المحوودثين وهووو المرحووو  الوودكتور محموود الووذهبي فووي كتالوول: التفسووير والمفسوورون، 

   ، ط/ دار الكتب الحديثة.1962، الطبعة اشولي ساة 67، 3/66
ديقل المرحوووو  الووودكتور محمووود يوسوووا كموووا أكووود أيضوووا، المرحوووو  محمووود زاهووود الكووووثر ، لصووو

عربوي وتحقوه سويادتل مون هلووك.  ابون إلوىموسوي، عود  صوحة نسوبة هلوك التفسوير المطبوووذ 
مطووووالع دار الكتووووا   ، 1952، الطبعووووة اشولووووي 215انظوووور: كتالوووول توووواريا اشخوووو ق، ص

 .العربي لمصر
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ومع هاا  إ  البن عربي  ي  توحاات الاديد من األقواا التي اووح لاا  
 مامرت الاوقي  ي التفسير.

كان    التي  الخصومة  الك  وعلب  المامج  اآل   حدثاا عن  لك  ولادعت 
مااني    ىلب صدر عن الصوفية من ىشارات    من باض الفقماء، بالاسبة لما

علماء الرسو   كتاا هللا وأسرارا حيد قاا: "وما خل  هللا أش  وال أشد من  
اهل هللا المختصين بخدمة الاار ين بت من طري  الوهب اإللمي الاين    بعل

ماحمم أسرارا  ي خلقت، و مممم مااني كتابت و شارات خطابت،  مم لماا  
  .(1)"الطائفة متل الفراعاة للرسل عليمم

بادض األسدرار   ىلدبويالن باد  لك ابن عربي أ  الصوفية حياما أشداروا  
تدداا هللا، لددم ياكددروا التفسددير الندداهر لددتلكم الروحيددة التددي اشددتمل عليمددا ك

مددن مسددتابطاامم، و نمددا سددلموا بمددا، ثددم باددد  لددك  هااآل ددات، التددي اسددتلممو 
، بما ألمممم هللا ىليت من ىشدارات عدن طريد  الكشدث ارقوا عن أهل الناهر
  قوا ابن عربي:

" كل آ ة ماصلة لما وجما : وجت يرونت  ي نفوسمم، ووجدت آخدر يروندت 
فيسددمو  مددا يرونددت  ددي نفوسددمم ىشددار  ليددمنس الف يددت رج عددامم فيمددا خدد

صدداحب الرسددو  ىلددب  لددك، وال  قولددو   ددي  لددك ىنددت افسددير وقا ددة لشددرهم 
 .(2)"واشايامم  ي  لك بالكفر عليت، و لك لرملمم بموانع خطاا الح 

ظدداهر  اإلنكددار علددب الصددوفية  -باددد هدداا كلددت-ثددم  فسددر لاددا ابددن عربددي
مرجع  لك   الك المااني التي استوحما من كتاا هللا،  ياكر أ  ىلبىشارامم  

 

 .1/279انظر: الفتوحات المكية،  (1)
 المرجع السابه، نفسل. (2)



 

1468 

 امُلْشكل من آراء الشيخ االكرب حميي الدين بن عربي )عرض ونقد(

هو عد  التسليم لمم من باض الفقماء القاصرين، بما  ف ي ىليدت المدامج 
 من الكشفي من حصوا المار دة اللدنيدة للواصدلين، التدي ياطقدو  بمدا عدن
هللا، بمددا ال  خددالث ظدداهر الشددرش، ويتبددع  لددك بمددا رد بددت عليددت مددن أ  هدداا 
الددامج مددن اإلنكددار، ال يتااسددب مددع كمدداا اإل مددا ، أو مددع مددا أخبددر بددت هللا 

 سبحانت، من أنت ي اي الحكمة من  شاء، وهو  ي هاا  قوا:

أهدل هللا،  علدبل المشمود لمدم فيمدا بيدامم  دي  لدك ياكدرو    "وهاا الف
مما  امض عن ىدراكمم، و لك ألنمم  اتقددو   ديمم أنمدم   ءءوا بشيى ا جا

ليسوا بالماء، وا  الالم ال  حصل ىال بدالقلم الماتداد  دي الادرف....  صددن 
موا  دي ى  الالدم ال  كدو  ىال بدالتالم وأخطد :علماء الرسدو  عاددنا فيمدا قدالوا

ْكم ة  ) اعتقادهم أ  هللا ال  الم من ليس بابي وال رسوا بقوا هللا : ُيْ ا ي اْلح 
اءُ  ، وهي الالم، ولكن علمداء الرسدو  لمدا آثدروا الددنيا علدب اآلخدر ، (م ْن   ش 

مدن الكتدب ومدن وآثروا جانب الخل  علدب جاندب الحد ، واادودوا أخدا الالدم 
ورأوا  ددي  عممددم أنمددم مددن أهددل هللا بمددا  ،أ ددواا الرجدداا الدداين مددن جاسددمم

ادولب  علموا وامتا وا بت عن الاامة حربمم  لك عن ى   الموا أ    عبادا  
هللا االيممم  ي سرائرهم بمدا أنصلدت  دي كتبدت وعلدب ألسداة رسدلت وهدو الالدم 
الصددحيح عددن الاددالم المالددم الددان ال  شددك مدد من  ددي كمدداا علمددت وال  يددر 

 .(1)"م من

مددن التسددليم ألهددل  -نددص ابددن عربددي السدداب -ا يرشددد ىليددت وال  خفددي مدد
بمدا مدالوا ىليدت مدن احصديل الالدم مدن الكتدب، وال   -الرسو  أو الالم الناهر
 علدبىليت من اتدويج علدوممم الماقولدة بادد  ىنكدارهم    خفي كالك ما دعاهم

 أهل هللا، ما استابطوا من كتابت، عن طري  الكشث أو اإللما .
 

 .1/279الفتوحات المكية، انظر:  (1)
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الددك الح يقددة المامددة، وهددي أ   -باددد كددل مددا سددب -وينمددر ابددن عربددي 
ىشارات الصوفية ىلي ما ا مات كتاا هللا، من أسرار روحيت الشك  يمدا وال 
لبس؛ ألنمم القوها من المأل األعلب، باد أ  أخداوا أنفسدمم بنداهر الشدرش، 
وارقددوا  ددي درجددات القددرا مددن هللا بمصيددد مددن العبدداد  والطمددر، ولكددامم مددع 

ل بصدحة مدا القدوا عدن هللا مدن  مدم لكتابدت،  سدمو  مدا القدوا  قيامم الكام
كددي  سدلموا مددن اوددطماد الفقمداء القاصددرين عددن  -ال بالتفسددير-باإلشدارات

بلددوغ شددمنمم، والدداين كتيددرا  مددا  حكمددوا علدديمم بددالكفر أو الصندقددة، كلمددا لددم 
 ستطياوا اداون مدراد القدو ، الدان هدو مدن الالدم البداطن، والدان لدم  كوندوا 

رودي هللا -مبتدعين، بل كانوا فيت متباين لكبدار الصدحابة، متدل علدي   فيت
  قوا ابن عربي: -عات

 لما رأت أهل هللا أ  هللا قد جال الدولة  ي الحيا  الددنيا ألهدل النداهر   "
مددن علمدداء الرسددو  وأعطدداهم الددتحكم  ددي الخلدد  بمددا  فتددو  بددت وألحقمددم 

عن اآلخر  هم  دا لو  وهدم  دي بالاين  المو  ظاهرا من الحيا  الدنيا وهم 
ىنكددارهم علددب أهددل هللا  حسددبو  أنمددم  حسدداو  صددااا سددلم أهددل هللا لمددم 
أحددوالمم ألنمددم علمددوا مددن أيددن اكلمددوا وصددانوا عددامم أنفسددمم بتسددميتمم 

أيددن عددالم  .....الحقددائ  ىشددارات  ددإ  علمدداء الرسددو  ال ياكددرو  اإلشددارات 
هللا عادت حدين أخبدر عدن نفسدت الرسو  من قوا علي بدن أبدي طالدب رودي 

هدل هداا ىال مدن  أنت لو اكلم  ي الفااحة من القرآ  لحمل ماما سدباين وقدرا
 .(1)" الفمم الان أعطاا هللا  ي القرآ 

 

 .1/280المرجع السابه،  (1)
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هدداا هددو طددرف مددن كددة  ابددن عربددي، الددان أووددح لاددا بددت مامرددت  ددي 
افسيرا الاوقي القرآني، ومدن ما كا  عليت الفقماء مدن خصدومة للصدوفية 

 ماما: ك المراا، وعباراات السابقة  مكن أ  ارشد ىلب عد  أمور ي  ل

 ىلدبأ  ابن عربدي لدم ياكدر التفسدير النداهر للقدرآ ، ومامدا: أ  ىشداراات 
التفسدير مدن كتاا هللا هي نتيرة للداون أو اإللمدا ، ومامدا: أ   لدك الادوش 

كددا  لددت أصددل عاددد سددلث األمددة، ومامددا: أ  اإلنكددار علددب الصددوفية  لددك 
عددد  وثددون الددباض بمددا القدداا القددو  عددن هللا مددن  ىلددبردداا، كددا  يرجددع االا

ة دقيقدة، جالدت مقبدوال  لددن اإللمامات، وهاا كلت قدد أباندت ابدن عربدي بكيفيد
 أهل الالم الماصفين.

مدع كتداا الفتوحدات البدن عربدي، -والواقع أناي حياما عش   تر  قصدير 
وامملد  مدا صداد اي  دي هداين الكتدابين مدن   -وا  ا  كتابت  صو  الحكدم

 دي بادض -ىشارات ابن عربي لباض آ دات مدن كتداا هللا، استاصدي علدب  
افمددم ماا يمددا أو مراميمددا، ولكاددي مددع هدداا لددم امددل نفسددي ىلددي  -األحددايين
لما أعتقددا فيدت مدن الماصلدة الرفيادة،  سدلم  لدت   -رحمت هللا-جل  ىاما  الر 

بما أشار خاصة وأنت قد أعلدن كوندت ال ياكدر التفسدير النداهر، وأ  دا  إندت 
ىال بادد أ   -كمدا أرادوهدا-ال  ستطيع أحد افمم أسرار القدو من المالو  أنت  

اون  سددلك طددريقمم، ويترقددب  ددي درجدداامم ومقامدداامم، وحيائددا  مكاددت أ  يتدد
صدل أمااقمم، وهاا األمر ما أنا فيت اآل  من السير  ي طري  القدو ، حتدي 

 ىلي متل ما وصلوا ىليت بتو ي  من هللا.

علب أ  هااك من المفسرين األ اا   ي القد م من بلغ  دي علدم التفسدير 
ومددع هدداا  قددد استاصددب عليددت أ  ددا  افمددم باددض ىشددارات ابددن مبلاددا  كبيددرا ، 
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بدت قدط ىلدي اإلنكدار عليدت  عربي  ي التفسير، ولكن هاا االستاصاء لدم يد دٍ 
 قوا: افسيرا، وال علي  يرا من الصوفية الكاملين،  ماا هو األلوسي،  

 اإلنصدداف كددل اإلنصدداف التسددليم للسدداد  الصددوفية الدداين هددم مركددص  "
واامددا   هاددك السدد يم فيمددا لددم  صددل لكتددر   ،للدددائر  المحمد ددة مددا هددم عليددت

 :الاوائ  والاةئ  ىليت

 و  ا لددددددددم اددددددددر المددددددددةا  سددددددددلم
 

 "(1)ألندددددددددددددداس رأوا باألبصددددددددددددددار
افسديرا  دي ويقوا األلوسي ا  ا  بادد أ  نقدل بادض ىشدارات ابدن عربدي  

وهاا وأمتالت محموا علب مااب صحيح  ار ت أهل الاون  لسور  الفااحة: "
و  اك أ  اقوا بناهرا مع ما أند  عليدت  .....ال ياا ي ما وردت بت القواطع

وكلما وجددت متدل هداا ألحدد مدن أهدل هللا اادالب  سدلمت لمدم بدالمااب الدان 
اقددح  دي عقلدك المشدوا أرادوا مما ال االمت أن  وال أنا ال بدالمااب الدان ي

 .(2)"هللا وراء  لكا  باألوها   األمر 

 إ  ىحسا  النن بدابن عربدي أولدي مدن ىسداء  الندن بدت، و   هاا  وباد  
 م دد ، أحددوط مددن حقددائ  مددن كتدداا هللا و    ىلددبالتسددليم لددت بإشدداراات 

اإلنكار عليت  يما، وقد قدم  عن هاا المشكلة من التووديح مدا اعتقدد أ  
رسدالة ، وعلدي كدل حداا  قدد أجدا ت كليدة أصدوا الددين بالقداهر  فيت الكفا ة

، حامدد محمدود الص درن لمرحدو  الددكتورح   ، ل1972الاالمية الددكتوراا سداة  

 

، "تفسوووير روح المعووواني فوووي تفسوووير القووورآن العظووويم والسوووبع المثوووانيانظووور: مقدموووة  (1)
دار الكتوب ، هوو 1415الطبعوة: اشولوى، ، ه: علي عبد البوار  عطيوةيحقت،  1/9االلوسي"،
 .بيروت –العلمية 

 .1/145تفسير االلوسي، انظر:  (2)
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والتي كان  اح  عاوا : "محيي الدين بن عربي مفسرا " و يما ما  ااي عن  
 .واالستفاوة االستفاوة  ي هاا الموووش وليرجع ىليما من يريد الصياد 
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 ابن عربي وشارا الرمصن  الرابع: مبحدال

وأما المشكلة الراباة  مي التي دارت حوا ما أنشدا ابن عربي من شار 
المحبة اإللمية، أو الدواردات السدماوية، وهداا الشدار هدو   ىلب صلي رمص بت  

الان ومات ديوانت المسمب بدددد" ارجمدا  األشدوان"  دابن عربدي لدم يلبدد أ  
أنكدرا عليدت بادض مااصدريت،  حتدب فرغ من انشادا لالك اللو  مدن الشدار 

 خاصموا من أجدل  لدك وعدادوا وااممدوا بدالمرون عدن الددين أو بمندت رجدل 
، مسدتترا  الميدا  بالاسداء  ىلدباالسدتمتاش بدالحس، أو    ىلدب ميل     صا وماد ،

  ي ثوا الصةح والتقي، وشااوا عليت بالك بين مريد ت ومحبيت.
قدد   -علب  لك الاحدو السداب -وهاا االاما  البن عربي، من خصومة لت

اوددطرا أ  يلحدد  بقصددائدا الاصليددة الددك، شددرحا  سددماا بدددددد"  خددائر االعددةن 
ألشوان" أبا  فيت أ  مقصودا الح يقي مدن شدارا هدو الرمدص شرح ارجما  ا

هدو  حددثاا عدن  ما شار بت مدن ا وان أو مواجيدد صدوفية، ولاتركدت  ىلببت  
  لك الشرح حيد قاا: علبسبب ىقدامت 

"وكا  سبب شرحي لماا األبيات أ  الولد بدر الحبشي، والولدد ىسدماعيل 
سماا باض الفقماء بمديادة حلدب بن سودكين سمالني  ي  لك، وهو أنمما  

الصدةح والددين، أهدل ىلدب التي يتستر بما الشيخ وياسب األسرار    اياكر ها
القاودددي بددن الادددد م بح ددر  جماعدددة مدددن علددي  ت شددرع   دددي  لددك،  قدددرأ

اداا ىلدي هللا سدبحانت واادالي،  أنكدراالفقماء،  لمدا سدمع  لدك الماكدر الدان 
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 دددي األسدددرار  ورجدددع عدددن اإلنكدددار علدددب الفقدددراء  دددي أقددداويلمم مدددن الادددصا
 .(1)"اإللمية

ى  ، الددان بالددت ابددن عربددي،  ددي كتابددت " خددائر كددا   لددك الرمددد الفددائ  
أو األعدددةن" سددددببا   ددددي رجدددوش باددددض الماكددددرين عليدددت، عددددن رأيمددددم فيددددت 

بدالر م مدن  لدك  قدد أثيدرت و   -كمدا صدرح  دي نصدت السداب -خصومتمم لدت
المشكلة حديتا  من الباض عن  ير عمد أو سوء قصد وقد كا   لدك مدامم 
 ي صور  البحد األدبي أو الفلسفي عن ماا ن شار ابدن عربدي الرمدصن أو 

 مراميت، كما سيتبين هاا لاا فيما  ماي.
الواقع أ  ابدن عربدي قدد حسدم الدك المشدكلة بمدا  كدرا  دي مقدمتدت التدي 

مددا شددرحت لددالك الددديوا ، مددن مقصدددا مددن شددارا الرمددصن كددا  هددو صدددر ب
اإلشار  ىلي المااني أو األسرار اإللمية وأ  ا  بما نبت عليدت مدن أ  اختيدارا 
ألسلوا الاصا كا  من أجل التر يب  دي اإلقبداا علدب ماانيدت الدقيقدة وهدو 

  ي هاا  قوا:

تدددت بمكدددة " اسدددتخرت هللا اادددالي اقييدددد هددداا األوران، وشدددرح  مدددا ننم
المشر ة من األبيات الاصلية  ي حاا اعتمدارن  دي رجدب وشدعبا  ورم دا  

ماددارف ربانيددة، وانددوار ىلميددة، واسددرار روحانيددة، وعلدددو   ببمددا ىلدد تأشددير 
 عقلية، واابيمات شرعية، وجال  العبار  عدن  لدك بلسدا  الادصا والتشدبيب

، وهدو االصدااء ىليمدا علدبلتاش  الافوس بماا العبدارات،  تتدو ر الددواعي 
وقدد نبمد  علدب المقصدد  دي  لدك   لسا  كل أديب ظريدف، روحداني لطيدف،

 بمبيات وهي:
 

انظور: هخواةر اشعو ق شورح ترجموان االشوواق، ابون عربوي، تحقيوه وتعليوه د/ محمود  (1)
  .1968لاريه ساة  –، ط/ دار بيبليون 16عبد الرحمن الكرد ، ص
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 ددددددددددددددددددددددددددددددا أ كدددددددددددددر مدددن طلدددلكلم
 

 اددددددددددددددددددددددأو ربدددددددوش أو مادددددددا  كلم
 وكددددداا ى  قلددددد  هدددددي أو قلددددد   دددددا  

 
 اددددددددددددددددددوأال ى  جدددددددداء فيددددددددت أو أم

 وكدددداا ى  قلدددد  هددددي أو قلدددد  هددددو  
 

 اددددددددددددددأوهمدددددو أوهدددددن جمادددددا  أوهم
   قدددد أنردددد لددديددددددددددددددددددددوكددداا ى  قل 

 
 مادددددددددددددددددنا أو ىنماددددددر  دددددي شدددددار 

 وكددددددداا السدددددددحب ى ا قلددددددد  بكددددددد   
 

 وكددددددداا الصهدددددددر ى ا مدددددددا ابتسدددددددما
 ىلي أ  قاا: 

 دا دددددددددددددددددددمَّ أو نسدددددددددداء كاعبددددددددددات نُ 
 

 اددددددددددددددددددطالادددددات كشدددددموس أو دم
 رت ددددددددددددددددددكلمدددددددددا أ كدددددددددرا ممدددددددددا ج 

 
 ادددددددددددددددددددددددمدد كدددددرا أو متلدددددت أ  افم

 مادددددددددت أسدددددددددرار وأندددددددددوار جلددددددددد  
 

 جددددداء بمدددددا را السدددددماأو علددددد  
 لفدددددددددد ادن أو  دددددددددد اد مددددددددددن لددددددددددت  

 
 اددددددددمتدددل مدددالي مدددن شدددروط الالم

 لويةدددددددددددددددددددددددددددصدددددددددفة قدسدددددددددية ع 
 

 اددددددددددددددددددأعلمددددددد  أ  لصددددددددقي قدم
  اصدددددرف الخددددداطر عدددددن ظاهرهدددددا 

 
 .(1)واطلددددب البدددداطن حتددددب االمددددا"

أما هداا األبحداب الحديتدة، التدي أثدارت بادض جواندب الدك المشدكلة عدن  
 كدي  حالمرحو  الددكتورما  هب ىليت   :قصد كما أشرت من قبل  مهمما ير  

مبارك  ي كتابت "التصوف اإلسةمي  ي األدا واألخةن" من أ  ابن عربدي 

 

 .18 ،17انظر: هخاةر اشع ق شرح ترجمان االشواق، ابن عربي، ص (1)
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قد وجد  ي صباباات الشارية الك متافسا  لرغباات المكبواة، التي اوطر أ  
 كبتما لمكانتت الفقمية، أو لماصلتدت عادد بادض الملدوك، واندت قدد هدا  بفتدا  

بمدا، أو حبدت لمدا،  ح ي ية، أسدمما الاندا  أو عدين الشدمس، ىال أ  هيامدت
كدا  عداريا عفيفدا ،  مددو لمداا ال  قددح  دي سددلوكت أو ديادت بدل الاكدس مددن 
 لددك هددو الصددحيح، كددا  االقددت بتلددك الفتددا ، أو ولاددت بددالك الرمدداا الحسددي 

لددت علددب التابيددر عددن عاطفتددت الصددادقة، نحددو الرمدداا  ماياددا   المقيددد سددببا  
ان احبددت كددل الحددب، المطلدد  الددان نشدددا، أو المحبددوا المرددرد االسددمي الدد

 .(1)ااالي وهو هللا
علدددي الاحدددو -وهددداا الدددامج مدددن الفمدددم لشدددار ابدددن عربدددي  دددي ارجماندددت

الان  الدب عليدت الميدل ىلدي التحليدل الافسدي ال غبدار عليدت، مدن   -الساب 
 ي جملتت ىلدب اامدا  ابدن عربدي، بتممدة الميدل ىلدي الادصا   حيد ىنت لم ي دٍ 

التركيص علي بادض الاقداط الخاصدة   المادن وال  شيات سوت أمر واحد، وهو
من حيا  ابن عربي التي ربما احمل الباض علب  مم أشداارا  ممدا  خاطئدا ، 
 ي ووء الاصا المادن، و لك متل ما أشار ىليت صاحب هاا الدامج مدن أ  
ابددن عربددي كددا   ددي بدا ددة أمددرا ماامسددا   ددي الاعدديم الحسددي أثادداء قيامددت 

لدي كدل حداا  دإ  صداحب هداا الدامج بمعماا وظيفتت مع بادض الملدوك، وع
قدد أعلدن  دي نما دة بحتدت   -علدي  لدك الاحدو السداب -من الفمدم للمشدكلة  

للموووش، أ  ابن عربي  ي ديوانت "ارجما  األشوان" يصاحم بة شك أقطاا 
 الصوفية  ي  لك المراا من الشار.

 

وموووا  1/161انظووور: التصوووو  اإلسووو مي فوووي اشد  واشخووو ق، د/ زكوووي مبوووار ،  (1)
 لعدها.
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ومن األبحاب الحديتدة  دي الموودوش كدالك مدا  هدب ىليدت الددكتورح  كدي 
 ددي بحتددت المااددو  بدددددد" طريقددة الرمددص عاددد ابددن عربددي  ددي محمددود نريددب 
من أ  ابدن عربدي لدم   دث موقفدا  واحددا  حيامدا أنشدد  لدك اللدو    (1)ديوانت"

بشرح صو ي لت، أن أنت  دي بدا دة من الشار الاصالي، وحياما قا  باد  لك 
األمر لم  قصد بشارا سون الميا  الح يقي، أو التشبيب الواقاي، بمحبوبتت  

-فيمددا باددد-المسددما  "بالانددا " ثددم هددو لمددا خوصددم وهددوجم مددن مااصددريت 
 حوا جانبا  من شدارا ىلدي االارداا الصدو ي، ولكادت لدم  سدتطع استطاش أ  

الاصليدة التدي ودماما ديواندت "ارجمدا    أ   فال  لك بالاسبة لرميع قصدائدا
 األشوان".

يتشدكك أو  كداد  دي نسدبة   -  ة عمدا سدب -ثم ا  صاحب هاا البحد
مامرددت  علددبابددن عربددي، ماتمدددا   ددي اشددككت هدداا  ىلددب" خددائر األعددةن" 

 الان ال  ستاد ىلب حرة قاطاة من التاريخ.الاقدن األدبي الخا   

 ىلدبالسداب  و   كدا  قدد  هدب    صداحب البحددىوبالر م من هاا كلدت،  
أ  جانبددا  مددن شددار ابددن عربددي  ددي ارجمانددت ال  مكددن  ممددت ىال  ددي وددوء 

بادض الاتدائج  ىلدبالاصا المادن؛ لكات  ي الوق  نفست أعلن كالك اوصدلت 
الصدحيحة وهدي مدا  كدرا مدن أندت اوجدد هاالدك بادض القصدائد البدن   األخرت 

ودددوء االارددداا الصدددو ي عربدددي  دددي  لدددك الدددديوا  ال  مكدددن  مممدددا ىال  دددي 
 يدر  لدك الاحدو  سددت ماانيمدا، وهداا  علدبالخالص،  دإ ا مدا هدي  ممد  

الاتيرة األخير  لما قيمتما، ى  هي بة شك ا ي  دائر  الخةف حدوا شدار 
 ابن عربي  ي هاا الموووش.

 

انظور: الكتووا  التوذكار  عون محووي الودين بون عربووي، حيوث نشور البحووث ييول لوودكتور  (1)
   .1969الكاتب العربي للطباعة والاشر ساة  ر، دا69زكي ن يب، ص 
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الك هي المشكلة الرابادة التدي دارت حدوا ابدن عربدي وشدارا الاصلدي  دي 
 لبحد  يما.جوهرها و ي باض جوانب ا

كمدا  -الادصا المدادن ىلدبو ني أرن أنت ال وجت الاما  ابدن عربدي بالميدل 
وال مبددرر كددالك لفمددم شددارا علددب أن نحددو آخددر  - اددل خصددومت  ددي القددد م

نددت هددو نفسددت قددد صددرح  ددي مقدمتددت لشددرح سددون االاردداا الصددو ي؛  لددك أل 
ر  ددي ديوانددت بمنددت قددد ااخددا أسددلوا الرمددص واإلشددار  وسدديلة للتابيددر عمددا دا

بقلبت مدن الترليدات الربانيدة،  ااإللمية، أو شاهدخلرات نفست، من األسرار 
 وهو  ي هاا  قوا:

ي، " كل اسم أ كرا  ي هاا الرصء  ااما أكاي، وكل دار أندبما  دارها أعاد
الددواردات اإللميددة،  ىلددباإل مدداء  علددبولددم أ ا فيمددا ننمتددت  ددي هدداا الرددصء 

طريقتادا المتلدي،  دإ    علدب  والتاصيةت الروحانية والمااسدبات الالويدة، جريدا  
اآلخر  خير لاا من األولي، ولالمما روي هللا ااالي عاما بما ىليت أشير وال 

ما ال  ىلبماا الديوا  من سب  خاطرا ليابئك متل خبير، وهللا  اصم القارئ  
 .(1)"ممم الالية المتالقة باألمور السماوية. آمينيلي  بالافوس األبية، وال

موووش الرمصية عاد ابن عربدي  ىلبوباد  إ  هاا المشكلة ارجع أساسا   
كتيددر مددن الرمددد، ومددن يريددد الصيدداد  فيددت  ىلددبوهددو مووددوش طويددل  حتدداج 

رسدالة الاالميدة الددكتوراا التدي ماحتمدا كليدة أصدوا الددين عدا    ىلب ليرجع  
، والتي كان  اح  عاوا  محمد أحمد مصطفب ، للمرحو  الدكتورح  1975

"، ويكفدي هادا مدا قدمتدت مدن مالومدات محيي الددين بدن عربدي  "الرمصية عاد
  ارشد ىلي وجت الح   يما. وباه التو ي .

 

 .18انظر: هخاةر اشع ق شرح ترجمان االشواق، ابن عربي، ص (1)
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 أنصارا وخصومت المبحد الخامس: ابن عربي بين 

اآل  باددد أ  علماددا فيمددا سددب  موقددف ابددن عربددي ممددا أثيددر بقددي علياددا 
الاحددو الددان  علددبحولددت مددن مشدداكل، واار اددا كددالك علددب وجددت الحدد   يمددا 

علب طرف من أقواا خصو  ابدن عربدي التدي أ  ن ث هاا قلية     ،سب   كرا
ا، التدي طااوا بما عليت، وا  نتارف كالك علب طرف آخر مدن اقدواا أنصدار 

أشددادوا  يمددا بددت؛ كددي يت ددح لاددا مددن خددةا هدداا كلددت الموقددف الاددا  لكددة 
الفريقين، اراا هاا الشخصية الصوفية التدي اختلفد  حولمدا اآلراء مدا بدين 

 م يد وماارض.

 االختةف  ي أمر ابن عربي وسببت:
والواقع أ  ابن عربي كا  شخصية موودع خدةف كبيدر بدين المسدلمين، 

 ددي التابيددر، ويصددور لاددا  لددك االخددتةف  يمددا امتددا ت بددت أقوالددت مددن االلمددا 
 الان كا   ي أمرا، ما نقلت ابن الاماد عن المااون الان قاا: 

" وقد افرن الااس  ي شمنت شياا ، وسلكوا  ي أمرا طرائ  قددا ،  داهب  
طائفددة ىلددب أنددت  ندددي ، ال صدددي  وقدداا قددو : ىنددت واسددطة عقددد األوليدداء، 

االصددفياء وصددار آخددرو  ىلددب اعتقدداد واليتددت واحددريم الانددر  ددي  ورئدديس
 .(1)كتبت"

أنددت كاندد  هاالددك  -عددن المادداون أ  ددا  -ومددع هدداا  قددد نقددل ابددن الامدداد
طائفة أخرن من المسلمين آثدرت موقدف الصدم  علدب الخدوض  دي عدرض 
الك الشخصية الصوفية المامة، أو ىعة  الخصومة لما حيد لم  ستطياوا 

الت المشكلة، ولم يتمكاوا  ي الوق  نفسدت مدن اامامدت بدالكفر  مم باض أقو 
 

 .5/191شذرات الذهب، البن العماد،  انظر: (1)



 

1480 

 امُلْشكل من آراء الشيخ االكرب حميي الدين بن عربي )عرض ونقد(

لما أعلات مدن التصامدت جميدع عقائدد اإلسدة ، ويرشدد ىلدب  لدك االارداا، هداا 
الاص قاا فيت: "وعوا جمع علب الوقدف والتسدليم، قدائلين االعتقداد صدباة 
 واالنتقداد حرمددا ، و مددا  هدداا الطائفددة شدديخ اإلسددة  "الاددوون"  إنددت اسددتفتي

ْبُتمْ فيددت  كتددب: ) سدد  ا ك  ْم مدد  ل كددُ ب ْ  و  سدد  ا ك  ا مدد  ْ  ل مدد  لدد  ْد خ  ةا قدد  ك  ُأمددَّ ..... اآل ددة( ا لددْ
 . (1)وابات علب  لك كتيرو  سالكين سبيل السةمة"

وكمددا كددا  هاالددك الددباض  ددي القددد م قددد احفنددوا  ددي ىصدددار حكددم مددن 
أ  دا  األحكا  علب ابن عربدي مبالادة مدامم  دي الحيطدة،  كدالك كدا  هاداك 

قدمت  ي التصوف، ولكات باد ما   - ي بدا ة أمرا-من أنكر علب ابن عربي
خبددر حالددت، رجددع عددن  لددك اإلنكددار عليددت، وأعلددن مكانتددت  ددي بدداا الصهددد 
والتصوف والتصا  الساة ومن أولئك القو  ابن حرر الاسقةني: "قاا الشديخ 

لسددا  وقدداا الحددا ظ  ددي  - ددي طبقددات األوليدداء لددت-عبددد الددر وف المادداون 
كدا  عار دا  باآلثدار  -الميصا  وهو ممن كا   حط عليت، ويسخ االعتقاد فيدت

والسددان قددون المشدداركة  ددي الالددو ، أخددا الحددديد عددن جمددع، وكددا   كتددب 
اإلنشاء لباض ملدوك المادرا، ثدم اصهدد وسداح ودخدل الحدرمين والشدا  ولدت 

 .(2) ي كل بلد دخلما ممثر"

بدن عربدي حالدت، ولكادت لدم يلبدد وممن كا  كالك  ي البدا ة ياكر علب ا
بت األمر حتب عاد ىلي الح   مثاي عليت "الشيخ عص الدين بن عبد السة " 
وبرانددب هدد الء الدداين رجاددوا ىلددي الحدد  باددد أ  ابددين لمددم، وجددد باددض مددن 
الالمدداء آخددر كاندد  اختلددث أحكامددت علددب ابددن عربددي اباددا  الخددتةف أحددواا 

 ا ابن الاماد:السائلين عات ومن ه الء "اليا اي" قا
 

 .5/192المرجع السابه،  (1)
 .5/193المرجع السابه،   (2)
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"وممن كا   اتقدا سلطا  الالمداء ابدن عبدد السدة   إندت سدئل عادت أوال  
 قدداا: شدديخ سددوء كددااا ال  حددر   رجددا ، ثددم وصددفت باددد  لددك بالوال ددة بددل 
بالقطبانية واكرر  لك مات، وحكدي اليدا اي أندت كدا   طادن فيدت ويقدوا هدو 

 قداا: هدو هداا،   ندي   قاا لت باض أصحابت يوما، أريدد أ  اريادي القطدب
 قيددل لددت  مندد  اطاددن فيددت  قدداا: اصددو  ظدداهر الشددرش ووصددفت  ددي ىرشددادا 

 .(1)بالمار ة والتحقي "

 أبر  الخصو :

وأبددر  خصددو  ابددن عربددي جمياددا  علددب االطددةن كددا  هددو الشدديخ برهددا  
الدين البقاعي، الان لم  ارف التداريخ متلدت فيمدا وجمدت للشديخ األكبدر مدن 

 حمدد  عليددت،  رحمددة،و أى  هددو قددد هاجمددت بااددث شددديد دو  هددواد  نقددد، 
 ىلدبوأعلن اكفيرا لدت، وألدث  دي هداا كلدت كتابدت المسدمب بددددددد" اابيدت الابدي  

وباددد:  ددإني لمددا رأيدد  اكفيددر ابددن عربددي" قدداا  ددي مقدمتددت لددالك الكتدداا: )
الااس م طربين  ي ابن عربي الماسوا ىلب التصوف، الموسو  عاد أهدل 

وكدا  كفدرا  دي كتابدت   .الح : بالوحد ، ولم أر من شفب القلدب  دي ارجمتدت
، حتدب الفصو  أظمر مادت  دي  يدرا، أحببد  أ  أ كدر مادت مدا كدا  ظداهرا  

م حالت،  يمرر مقالت، وياتقد انحةلت، وكفرا ووةلت، وأنت ىلدب الماويدة  ال
  .(2)(ممبت ومملت

ولم  كتث البقاعي  دي هرومدت علدب ابدن عربدي بدتلكم العبدارات السدابقة 
الشددديد   ددي لمرتمددا  حسددب، ولكاددت راح باددد  لددك  الددن أ  المسددلمين قددد 

أمددا ابددن عربددي، أجماددوا علددب اكفيددرهم البددن عربددي، وهددو  ددي هدداا  قددوا: )
 

 .5/193شذرات الذهب، البن العماد، انظر:  (1)
 .18انظر: تابيل الغبي، ص  (2)
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وكا  لدت علدم كتيدر  دي  ادو  كتيدر ، ولدت خدداش   ، المتكلمو  فيت كتير جدا
خفدي  ،  دمثاب عليدت ألجدل  لدك نداس مدن المد رخين ممدنكبير  ر بدت خلقدا  

 .(1)(ىجماعيا   أطب  الالماء علب اكفيرا وصار أمرا  و عليمم أمرا 

اكفير ابن عربدي الدان ادعداا البقداعي هدو   علبوالواقع أ  هاا اإلجماش  
حرة ااريخية،  مااك الكتير من الالماء من أثاي  ىلبأمر مصعو ، ال  ستاد 

، كمدا سديتبين  لدك بادد الساةعلي الشيخ األكبر واعترف لت بالوال ة والتصا  
 قليل عاد الحديد عن أنصارا ى  شاء هللا.

 علددبنددت قددد اصدددن للددرد ولكددن ممددا هددو جدددير بالدداكر هددا هاددا ألهميتددت أ
البقدداعي  دددي القدددد م بادددض الالمددداء المحققدددين، وهدددو الشددديخ جدددةا الددددين 

، الددان ألددث لمدداا الاددرض كتابددت المسددمب بددددددددد" اابيددت الابددي علددب السدديوطي
 لدك اإلمددا  الشداراني  ددي كتابدت "اليواقيدد   ىلدبابرئدة ابدن عربددي" كمدا أشددار 

  .(2)والرواهر"

خلدو  الم رخ المشدمور الدان أعلدن  دي  تدون ومن خصومت كالك ابن  
وجوا احري  كتب ابن عربي حيد وجدد   -ما كاا نتوقاما-جريئة كان  لت  

)وأما حكم هاا الكتب   يما كما ارشد  تواا عقائد  ائفة، وهو  ي هاا  قوا:
بميدن الااس من متدل  المت ماة لتلك الاقائد الم لة وما يوجد من نسخما

وامتالمدا كم  دي هداا الكتدب ح الت المكية" البن عربي "الفصو " و"الفتوحا
ى هاا أعيانما متي وجدت بالتحري  بالاار والاسل بالماء حتي  متحي أثدر 

 

 .214المرجع السابه، ص (1)
 .11وال واهر، الشعراني، ص  تانظر: اليواقي (2)
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الكتابة؛ لما  ي  لك من المصلحة الاامة  ي الدين، بمحو الاقائد المختلفة 
 .(1) يتاين علب ولي األمر ىحران هاا الكتب د اا  للمفسد  الاامة(

مقدمتددت،  ددي  ىلددبتددون ابددن خلدددو  وقددد كاددا نطمددع بددالرجوش هددي  هدداا 
الاتدددور علدددب مدددا   دددحد نسدددبتما ىليدددت، و لدددك لمدددا علماددداا عادددت مدددن والء 
للتصوف، ولما وقفاا عليت كالك من كو  "كتاا شفاء السدائل" الدان وردت 
فيددت الفتددون السددابقة قددد اكلددم  ددي صددحة نسددبتت ىليددت، ولكااددا مددع األسددث 

لدم  كدن    لدك أل  ابدن خلددو   دي مقدمتدت،  الشديد لم ننفر بما طمااا فيدت
 لدك الاحدو الدان امتدا ت   علدبالخوض  دي مسدائل الكشدث    ىلبأ  ا   ميل  

  لك من قبل. ىلببت كتب ابن عربي كما أشرت 
مدا  ىلدبوأ ا ما كدا  األمدر  دإ   تدون ابدن خلددو  السدابقة، كاند  ارجدع 

بدراء   -فيمدا قبدل-كدا  يددين بدالحلوا، وقدد ابدين ممت خطدم عادت مدن اندت  
 م خطم عات،  ة حاجت باا ىلب التكرار.الشيخ األكبر مما  م

حرصت الشدديد علدب  ىلبولال الك الفتون البن خلدو  كان  ارجع أ  ا  
حما ة ظداهر الاقيدد   دي اإلسدة ، حيدد الحدظ مدن بادض مااصدريت مديلمم 

متالقددين  ددي هدداا الددامج الخدداطخ مددامم بكددة  ابددن  ،الحلددوا أو اإلاحدداد ىلددب
 أ   فمموا.لم  ستطياوا عربي الدقي  الان 

بادض نسدخ خاصدة مدن  علبولال  تون ابن خلدو  كالك كان  ماصبة 
م لفات ابدن عربدي، قدد لحقمدا التحريدف أو اااولتمدا أيددن الخصدو  بالددس 
 يمددا، ويرجددع هدداا االحتمدداا احتيدداط ابددن خلدددو   ددي عبددارات  تددواا، حيددد 
خصصما بتلك الكتب التي كان  بميدن الاداس  دي عصدرا،  مدو لدم  شدم أ  

 

 .111، 110انظر: شفاء الساةل، البن خلدون، ص  (1)
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-كتب ابن عربي دو  هاا القيد الان  كرا، وهو   علب طل  حكمت الساب  
فيما باد باال تراء علي الشيخ فيما أصددرا علدب كي ال يتمم    -بميدن الااس

 كتبت من احكا .

إ  ابن خلدو  يتف  مع الصوفية  ي كتير مدن أصدولمم  وعلب كل حاا  
 .يتصفح مقدمتت نويتبين هاا بوووح لكل م

خصومة كالك "الحدا ظ الداهبي" الدان ااممدت بفسداد الخيداا، ورمداا ومن  
بالراو ، وناي علي مصدافاات،  وصدمما بالميدل ىلدب اإلاحداد، قداا الداهبي 

لكدددن أثدددرت فيدددت الدددك الخلدددوات والردددوش  سددداد وخيددداا وطدددرف  دددي شدددمنت: )
 ممدا كةمدت  مدن  ممدت وعر دت علدب قواعدد االاحاد دة وعلدم محدط   ...جاو  

وكدالك ، بين أطراف عباراامم، ابين لت الح   ي خةف قدولممالقو ، وجمع  
مدن أماددن الانددر  ددي  صددو  الحكددم، أو أناددم التممددل الح لددت الارددب،  ددإ  

ى ا اممل من  لك األقواا والانائر واألشباا  مو أحدد رجلدين: ىمدا مدن   الاكي
االاحاد ة  ي الباطن، و ما من الم ماين باه الداين  اددو  أ  هداا الاحلدة 

نسدما هللا الافدو، وأ   كتدب اإل مدا   دي قلوبادا، وأ  يتبتادا ،  من أكفر الكفر
 ددو هللا أل   عدديش المسددلم ، بددالقوا التابدد   ددي الحيددا  الدددنيا و ددب اآلخددر 

خلث البقر ال  ارف من الالم شيئا سوت سور من القرآ   صلي بما   جاهة  
اا الار دا  وهداا الصلوات وي من باه وباليو  اآلخدر، خيدر لدت بكتيدر مدن هد

  .(1)(الحقائ ، ولو قرأ مئة كتاا أو عمل مئة خلو 

والح يقدة ا  مددا  كددرا الداهبي مددن كددو  الخلددوات والردوش قددد أثددرت خيدداا 
بدت كدل باحدد  دي   مابن عربي  سادا   كا  عليت مسحة جاو ، أمر لدم  سدل

 

، تحقيووووه م موعوووول موووون 4/215، الووووذهبي، ميووووزان االعتوووودال فووووي نقوووود الرجووووالانظوووور:  (1)
 .دمشه –مؤسسة الرسالة العالمية ،  2009 -هو  1430الطبعة: اشولى، الباحثين، 
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ااريخ التصوف ماصث أو محايد؛  لك أل  الشيخ روي هللا عات كدا   الدم 
جيدددا  الشددروط الصددحيحة للخلددوات والرياوددات وجميددع آداا سددلوك الطريدد  

هاا كلت  ي الاديد من كتبت  كيف والحاا كدالك، أ    ىلبىلي هللا، وقد أرشد  
 ىلددبو أدن بددت  كددو  هددو  ددي سددلوكت الشخصددي أباددد عددن جددد  الطريدد ، أ

 الفساد  ي الخياا أو الراو  هاا من ناحية.

ومددن ناحيددة أخددرن  ددإ  قصددور باددض الاقددوا عددن  مددم مددراد ابددن عربددي 
ال  ااي علب اإلطدةن، أ  كةمدت  - ي باض المواوع من كتبت-الصحيح  

عليدت مسدحة جادو ، ى  كدا      ي  لك المراا الان لم  ستطياوا أ   فممدوا
ربدي قدد أعلادوا مدرارا   دي الاديدد مدن كتدبمم أ  اسدرار ا  القو  ومامم ابن ع

كةممددم ال  مكددن أ  اادداا، ى ا مددا هددي ووددا  علددب محددك الاقددل اإلنسدداني 
 ىلبالمررد القاصر عن ىدراك الكتير من الحقائ  اإللمية، كما أرشدوا كالك 

 الوقوف علب أسرارهم ىال عن طري  الاون واإللما . ىلبأنت ال سبيل 

هاالك وال  ساد خياا عاد ابن عربي كما اوهم  لك مخطئدا  ال جاو  ى    
الاهبي و نما هي حقائ  أو اسرار ىلمية كشدف  للدباض مدن أولئدك الصدفو  
من الخل  وحرب  عن آخدرين ممدن االقدوا بنلمدات المداد ، أو التصمدوا بمدا 
افروت عليمم قيود باض الاقوا القاصر  عن كشث حردب مدا وراء الحدس 

 والاقل.

صث "الدكتورح احمد أمين" حيدد د دع اممدة رمدي الدباض ألولئدك وقد أن
سد اا صداب ادرض لادا ل  قداا: "ولكدن    ائو لك باد أ  اساأل اا ، بالراو   

وهددو هددل المتصددوف برياوددتت وامرنددت يددرن حقددائ  خارجيددت أو يددرن أوهامددا  
داخلية جلبما ىليت التاود وانحراف الاهن  والان  رالاا أقرا ىلي أ  نقوا:  

 الصو ي يرن أشياء خارجية أ  المتصو ين  ي جميع األقطار والاصدورى   
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 صددفو  مادداظر متشددابمة أو كالمتشددابمة، ولددو كاندد  األمددور قاصددر  علددب 
مررد خياالت واوها  لرآها كل متصدوف بايادت وحددا ولدم  شدترك مادت  يدرا 

الاصالدي الصدادقين أمتداا    ... ومن األدلة علب  لك أ  هااك باض الصوفية
لفدو    ومحي الددين بدن عربدي كدانوا  دي حيداامم الااد دة صداحين واعدين، ي

 ي التصوف،  إ ا ألفوا  دي الحيدا  الالميدة   لفو  م ي المسائل الالمية كما  
كدددانوا صددداحين ماتبمدددين رقيقدددين، و  ا ألفدددوا  دددي التصدددوف  لدددبمم الاشددد  

ا  دي الالدم  الاقدل والميا  والرمص؛ ولو كانوا قد جاوا مدا اسدتطاعوا أ  ي لفدو 
   .(1)"ال يتررأ

مدن أ  كدة  ابدن عربدي  قبلدت  -نصت السداب -وأما ما  كرا الاهبي  ي 
االاحاديو ، وير  ت الم ماو ،  مو خطم كالك، ومرجات هو عدد  اوصدلت 

وهدي التوسدط بدين جمدود أهدل النداهر  دي   ،ىلب الطريقة المتلي لفمم كةمت
امسدددكمم بحرفيدددة األلفددداظ وبدددين  لدددو أهدددل البددداطن،  دددي ىمادددانمم احميدددل 
الاصددو   ددون مددا احتمددل، لددالك نددرن الدداهبي  حصددر القددارئين لكددة  ابددن 

 عربي  ي صافين من الااس:

  أولمما: االاحاد ة، وهم الاالو .

 حسددب، الرا  ددو  ثانيممددا: الم ماددو ، المتمسددكو  بنددواهر الاصددو  
يوجد و اا عات انت  -وهم الرامدو  -فيما  كمن خلفما من أسرار  التام   

 حلقدو  ثدم الشدرش  سدلمو  بندواهر نصدو  بين ه الء وأولئك قدو  وسدط  
باد  لك بمرواحمم  ي اآل ان الاليا؛ ليتوصلوا بماا الدامج ىلدب مدا وراء الدك 

 

 .2/82انظر: رهر اإلس  ، د/ احمد امين،  (1)
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صوفية و ي قمدتمم ابدن األلفاظ من أسرار، وه الء الصاث من الااس هم ال
 عربي.

ومع أ  الاهبي كا  خصما  البدن عربدي ىال أندت مدع هداا قدد أثادي عليدت، 
اددار   ،والددك الاقطددة ماددت اتيددر الدهشددة بحدد ، ى  أ  اددرددا بددين التادداء عليددت

والمرو  عليت اار  أخرن، كا   ي كتاا واحد لت بل و ي صفحة واحد  مدن 
 ما يدا علب ثاائت عليت، أنت قاا:وم لك الكتاا،  

"وما عادن أ  محيي الدين اامد كابا  ... وقدولي أندا فيدت ىندت  ردو  أ  
عادد المدوت وخدتم لدت  كو  من أولياء هللا الاين اجتابمم الحد  ىلدي جاابدت  

 .(1)"بالحساي
وعلي كل حاا  دإ  هداا التدردد ىنمدا يددا علدب أ  الداهبي كدا   دي حيدر  
من أمر ابن عربي، وعلب أنت كالك كا  خصما  شريفا  لت، لم  شدم أ   فتدي 

 عليت كل هاا اإل تاء، كما كا  الشم  من خصو  لت آخرين.

 أشمر األنصار:

ا اي  اليدد -ال  كدداد  حصددمم الاددد-وامددا أنصددار ابددن عربددي  مددم كتيددرو  
الان سب   كرا كا  من أشمر المدا اين عن الشيخ األكبر، الماتصرين لت 

قد حبا الدعو  ىلب قراء  مصافاات وأعلن أنت طود شدامخ ال اد ثر فيدت  مو  
 الك الصويباات التي آثارها خصومت حولت، قاا الشاراني:

"وممدددن أثادددي عليدددت أ  دددا اإلمدددا  ابدددن أسددداد اليدددا اي وصدددرح بواليتدددت 
الانمي... وكا  اليدا اي  ريدص روا دة كتدب الشديخ محدي الددين ويقدوا: ى  

 

 .4/216، الذهبي، ميزان االعتدال في نقد الرجالانظر:  (1)
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حكم ىنكار ه الء الرملة علب أهدل الطريد  حكدم ناموسدة نفخد  علدب جبدل 
 .(1)اريد ى التت من مكانت بافختما"

وياقددل لاددا المقددرن أ  اليددا اي قددد أووددح ماددالم الطريدد  التددي ابيادد  لددت 
وهدو   لكدي يدتمكن أنصدارا مدن الدد اش عادتبالاسبة ىلي الشيخ األكبدر و لدك  

ومددا ياسددب ىلددب المشددا خ لددت محامددل:  -أن اليددا اي- ددي هدداا  قددوا: "قدداا 
األوا: أنددت لددم اصددح نسددبتت ىلدديمم، التدداني: باددد الصددحة يلددتمس لددت امويددل 

: أ   كددو   لددك صدددر مددامم  ددي حدداا السددكر والايبددة دا دد .... والتالددمو 
 .(2)والسكرا  سكرا  مباحا   ير م اخا وال مكلث"

ومما يةحظ أ  اليا اي مع أنت كا  من أشمر أنصار ابن عربدي ىال أندت 
 مددم  ىلددبمددع  لددك قددد صددرح بددم  كتددب الشدديخ األكبددر ال  سددتطيع أ  يرقددي 

الااس وهم الخاصة، لماا نراا قد حكي عدن   ماا يما سون الاار اليسير من
ن، أنت نمدي عدن مطالادة كتدب الشديخ محدي الددين باددما كدا  باض الاار ي

  قو  بشرحما للمريدين نقل المقرن أنت قاا:

ا ح درات   " ى  باض الاار ين كدا   قدرأ عليدت كدة  الشديخ ويشدرحت،  لمدّ
 .(3)"مااني كةمتالو ا  نمب عن مطالاتت، وقاا: ىّنكم ال افممو  

ومن أشمر أنصدارا كدالك الشديخ مردد الددين الفيرو آبدادن،  قدد نقدل لادا 
-ابن الاماد عات، ىشدادات بدابن عربدي مدع  تدون كاند  لدت بالاسدبة للرجدل 

  كر  يما ما لمصافاات من قيمة علمية و لك حيد قاا: -رحمت هللا
 

 . 1/9انظر: اليواقيت، الشعراني،  (1)
إحسوان ، تحقيوه/ 2/183، للمقور ، نفوح الطيوب فوي غصون اشنودله الرطيوب انظور: (2)

 .لباان –بيروت  -دار صادر ، ط/ 1997، الطبعة اشولي ساة عبا 
 .2/183المرجع السابه،  (3)
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، ويحمل وكا  المرد صاحب »القاموس« عنيم االعتقاد  ي ابن عربي  "
»البخدددارّن« بكتيدددر مدددن  ددددددددكةمددت علدددب المحامدددل الحسددداة، وطدددّر  شدددرحت ل

مدا  وأقوا: ومما  شمد بالك، ما أجاا بت علب س اا ر ع ىليدت، لفدظ  كةمت.
 ي الشيخ  -شّد هللا بمم أ ر الّدين ولّم بمم شاد المسلمين -اقوا الالماء

»الفتوحدددات« و  ددددددمحيددي الدددّدين بددن عربدددي، و ددي كتبدددت الماسددوبة ىليدددت، ك
»الفصدددو « و يرهمدددا، هدددل احدددّل قراءامدددا و قرا هدددا للاددداس أ  ال  أ توندددا 

: اللمم أنطقاا بمدا فيدت روداك، -رحمت هللا رحمة واساة  -ممجورين.  مجاا
الان أقولت  ي حاا المس وا عات، وأعتقدا وأدين هللا سبحانت واادالب بدت، 

، ومحيددي ورسددما   ح يقددة حددّدا  ، و مددا  الوعلمددا   أنددت كددا  شدديخ الطريقددة حدداال  
، ى ا االال  كر المرء  ي طرف مدن بحدرا  رقد  واسما    رسوا الماارف  اة  

فيت خواطرا  ي عباا ال ادركت الّدالء، وسحاا اتقاصدر عادت األندواء، وأمدا 
دعوااددت  إنمددا اخددرن السددبع الطبددان، وافتددرن بركااددت  ددتمأل اآل ددان، و نددي 

 :و الب ظاي أني ما أنصفتت  ون ما وصفتت، أصفت، وهو  قياا  

 ومدددا علدددّي ى ا مدددا قلددد  ماتقددددن
 

 دش الرمدددوا  ندددّن الرمدددل عددددوانا
 نيم ومدنددددددددددددددددوهللا ااه بداه الا 

 
 اددددانددددددددددددددددددددددددددددّرة   برهدددامت حدددأق
 ىّ  الددان قلدد  باددض مددن مااقبددت 

 
ي  دت نقصدددددانا  مدددددا  دت ىاّل لالدددددّ

كتبت  إنما البحار الّصواخر، جواهرها ال  ارف لما أوا مدن آخدر، مدا وأما   
ووع الواواو  متلما، و نما خّص هللا بمار تمدا أهلمدا،  مدن خدوا  كتبدت 
أندددت مدددن ال   مطالاتمدددا والاندددر  يمدددا انحدددّل  ممدددت لحدددّل المشدددكةت و مدددم 
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الما ددددةت، وهدددداا مددددا وصددددل  ىليددددت طدددداقتي  ددددي مدحددددت، والحمددددد   را 
 .(1)"الاالمين

وياقل لاا الشاراني أ  مرد الدين هاا قد أرشد ىلب الدك الح يقدة المامدة 
ابن عربي حالت سون بادض الفقمداء القاصدرين، أمدا  علبوهي أنت لم ياكر 

جممور الالماء والصوفية  قد كا  عاددهم موودوش القبدوا بدل التقددير قداا 
 الشاراني:

"وأطاا الفيرو  آبادن  ي  كر مااقب الشيخ ثدم قداا وبالرملدة  مدا أنكدر 
علي الشديخ ىال بادض الفقمداء الداين الحدظ لمدم  دي شدرا المحققدين، وامدا 

الماء والصوفية  قد أقدروا بمندت ىمدا  أهدل التحقيد  والتوحيدد وأندت جممور ال
 .(2) ي الالو  الناهر   ريد وحيد"

أندت كدا   ردل ابدن  -عدن الشديخ مردد الددين-وياقل لاا الشداراني أ  دا  
عربي كل اإلجةا، كايرا من الالماء المحققدين، وأندت أعلدن والء المسدلمين 

مدن الدباض وهدو  دي هداا  قدوا:  البن عربي ىلي حين أ  كا  الددس عليدت
" قد كا  الشيخ مرد الدين الفيرو  آبادن صاحب كتاا القاموس  ي اللاة 
 قوا: لم يبلااا عن احد مدن القدو  أندت بلدغ  دي علدم الشدرياة والح يقدة مدا 
بلغ الشيخ محي الددين أبددا ، وكدا   اتقددا  ا دة االعتقداد، وياكدر علدب مدن 

س ماكبدين علدب االعتقداد  دي الشديخ وعلدب أنكر عليت، ويقوا: لم اصا الادا
كتابة م لفاات بحلدي الداهب  دي حياادت وبادد و اادت، ىلدي أ  أراد هللا مدا أراد 
من انتصاا شخص من اليمن اسمت "جماا الدين بن الخياط"  كتب مسائل 
  ي درج وأرسلما ىلي الالماء ببةد اإلسة ، وقاا: هاا عقائد الشديخ محيدب

 

 .7/338انظر: شذرات الذهب، ابن العماد،  (1)
 .1/10الشعراني، انظر: اليواقيت،  (2)
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 يما عقائد  ائاة، ومسائل خارقة إلجمداش المسدلمين،   الدين بن عربي و كر
 كتدب الالمداء علدب  لدك بحسدب السد اا، وشدااوا علدب مدن  اتقدد  لدك مدن 

 .(1)" ير اتبي ، والشيخ عن  لك كلت بماصا

وياقل لاا المقرن عن مرد الددين أ  دا    دة  عمدا سدب  افسديرا لنداهر  
ىلددب قصددور أ مددا   -أنكمددا ر -اإلنكددار علددب ابددن عربددي بمنمددا كاندد  ارجددع 

الباض عن ىدراك مدراد الشديخ الدان حسدن اعتقدادا عاددا فيدت؛ و لدك حيدد 
 قاا:

وثددم طائفددة،  ددي الاددي حائفددة،  انمددو  عليددت الاكيددر، ورّبمددا بلددغ بمددم  "
الرمددل ىلددب حددد التكفيددر، ومددا  اك ىال لقصددور أ مدداممم عددن ىدراك مقاصددد 

 ....ها ىلب اقتطداف مرانيمداأقوالت وأ االت وماانيما، ولم اصل أيديمم لقصر 
هاا الان نالم وناتقد، وندين هللا ااالب بدت  دي حقدت، وهللا سدبحانت واادالب 

 .(2)"أعلم

ومددن أشددمر أنصددارا كددالك الشدديخ صددفي الدددين بددن ظددا ر األ دن الددان 
 التقي بت  ي دمش   مثاي عليت وقاا:

أكبددر الشديخ اإلمددا  الاددارف الوحيدد محيددي الدددين بددن عربدي، وكددا  مددن  "
ر لددت مددن الالددو   علمدداء الطريدد ، جمددع بددين سددائر الالددو  الكسددبية ومددا و ددّ
الوهبية، وماصلتت شمير ، واصدانيفت كتيدر ، وكدا   لدب عليدت التوحيدد علمدا  

 

 .8،  1/7انظر: اليواقيت، الشعراني،  (1)
 .2/177، للمقر ، نفح الطيب انظر: (2)
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وخلقددا  وحدداال ، ال  كتددرب بددالوجود مقددبة  كددا  أو ماروددا ، ولددت علمدداء أابدداش 
 .(1)"أرباا مواجيد واصانيف

-خ صفي الدين هاا أنت رأن أ  اإلما  األكبدروياقل لاا المقرن عن الشي
كا  سريع البديمة، وأنت استشدمد علدب  لدك بإجابتدت علدي بيد    -رحمت هللا

 من الشار أنشدا ظاهرا مشكل وهو  ي هاا  قوا:

 :ومن ننم سيدن الشيخ محيي الدين روي هللا ااالب عات قولت "

 كم  ا أراا وال يراني   ا من يراني وال أراا

ا سددمع هدداا البيدد : كيددف قدداا   رحمددت هللا ااددالب: قدداا لددي باددض ىخددواني لمددّ
 :اقوا: ىنت ال يراك وأن  االم أنت يراك  قل  لت مرارة  

 وال أراا آخاا  ا من يراني مررما  

 وال يراني الئاا  كم  ا أراا مااما  

ت  قل : من هاا وشبمت االم أ  كة  الشيخ رحمدت هللا اادالب مد ّوا، وأندّ
 قصددد ظدداهرا، و ّنمددا لددت محامددل اليدد  بددت، وكفدداك شدداهدا  هدداا الرصئيددة ال 

الواحد ،  محسن النّن بت وال ااتقد، بل اعتقد، وللّااس  ي هاا المااب كة  
 .(2)"كتير، والتسليم أسلم، وهللا سبحانت بكة  أوليائت أعلم

"أحمد المقرن الماربي"  قدد نقدل لادا ابدن  ومن أشمر أنصارا كالك الشيخ
ابدن عربدي  دي كتابدت الدان سدماا " هدر الريداض"  علدبالاماد عات أنت أثاي 

 

 .2/182المرجع السابه، (1)
 .2/168المرجع السابه، (2)
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والان أعتقدا وال  صدح  يدرا، أ  اإلمدا  ابدن عربدي ولدّي   و لك حيد قاا: "
صالح، وعالم ناصدح، و نمدا  دّون ىليدت سدما  المةمدة مدن لدم  فمدم كةمدت، 

 .(1)"علب أنت دّس   ي كتبت مقاالت قدرا  رل عاما

ومن أشمر أنصارا كالك "ابدن كمداا باشدا"  قدد نقدل لادا ابدن الامداد عادت 
ر لكا من أصر علب الخصومة البن عربدي أنت أ تي بوجوا امديب ولي األم

  معلن اكفيرا لت، والك هي صور   تواا الان قاا  يما ما نصت:

أّيما الّااس اعلموا أ  الشيخ األعنم، المقتدت األكدر ، قطدب الادار ين،   "
و ما  الموحدين، محمد بن علي بن عربي الطائي األندلسي، مرتمدد كامدل، 

خدوارن  ريبدة، واةمدا  كتيدر ، مقبولدة ومرشد  اول، لدت مااقدب عريبدة، و 
عاد الالماء والف ةء،  من أنكرا  قد أخطم، و   أصّر  ي ىنكارا  قدد ودّل، 
 رب علب السلطا  امديبت، وعن هاا االعتقاد احويلت، ى ا السدلطا  مدممور 
باألمر بالماروف والامي عن الماكر، ولت مصّافات كتير ، ماما: » صدو  

ية« وباض مسائلما مالو  اللفظ والماادب، وموا د  حكمية« و » توحات مكّ 
اهر دو   لألمر اإللمدّي والشدرش الابدون، وبا دما خفدي عدن ىدراك أهدل. الندّ
أهل الكشث والباطن،  من لم  ّطلع علب المااب المرا   رب عليدت السدكوت 

مْ ) : ددي هدداا المقددا ، لقولددت ااددالب ما ى  َّ السددَّ لددْ ك  بددت ع  ْيس  لدد  ُث مددا لدد  ع  و ال ا  ددْ
ُ ال   ُت م سدددْ ادددْ ك  كدددا   ع  لُّ ُأولئددد  ر  و اْلفدددُ اد  كدددُ ، وهللا المدددادن ىلدددب سدددبيل (و اْلب صددد 

 .(2)"الصواا، و ليت المرجع والمما

ومن أشمر أنصارا كالك اإلما  الشاراني الان دا ع عادت كتيدرا   دي كتبدت 
 وبخاصدة "اليواقيد  والردواهر" و "لدواقح األندوار" و "الكبريد  األحمدر" والدان

 

 .7/336انظر: شذرات الذهب، ابن العماد،  (1)
 .7/339المرجع السابه،  (2)
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كا  ملتصما  للشرياة داعيا  ىليما وهو   -رحمت هللا-أعلن مرارا  أ  ابن عربي  
  ي هاا  قوا:

: كل من رمي ميدصا  " وكا  روي هللا عات متقيدا  بالكتاا والساة ويقوا
ما لم  فممت الااس من كةمدت ىنمدا   ع.... وجميالشرياة من يدا لحنة هلك

هددو لالددو مراقيددت وجميددع مددا عددارض مددن كةمددت ظدداهر الشددرياة ومددا عليددت 
 .(1)"الرممور  مو مدسوس عليت

ومدن أشدمر أنصددارا كدالك "الشديخ قطددب الددين الشديرا ن"، الددان نقدل لاددا 
 الشاراني عات أنت أثاي علي الشيخ محيي الدين  قاا:

رعية والح يقدة وال  قددح فيدت ىال مدن لدم  فمدم "كا  كامة   ي الالدو  الشد
كةمت، ولم ي من بت، كما ال  قدح  ي كماا األنبياء عليمم الصة  والسدة  

 .(2)لسا  من لم ي من بمم" علبالراو  والسحر  ىلبنسبتمم 

ومدددن أشدددمر أنصدددارا كدددالك "الشددديخ القطدددب الددددين الحمدددون" نقدددل عادددت 
اا  قداا: "وجدادت  دي الالدم والصهدد عن ابن عربي أجالشاراني أنت لما سئل  

 .(3)والماارف بحرا   اخرا  ال ساحل لت"

ومما هو جدير بالاكر ألهميتت أنت كا  هاالك  ي عصدر ابدن عربدي مدن 
  رل الشيخ األكبر كل اإلجةا، وياترف لت بالوال ة والتحقي  قاا المقرن:

 

 .1/7انظر: اليواقيت وال واهر،  (1)
 .1/9المرجع السابه،   (2)
 .1/9انظر: اليواقيت وال واهر،  (3)
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"وكا  قاوي الق ا  الشا عية  ي عصرا "شدمس الددين أحمدد الخدويتي" 
ن وادرك الق داء وقاودي ق دا  المالكيدة  وجدت بداباتم خدمت خدمة الابيد،  

 .(1)"بانر  وقا  عليت من الشيخ

ممددا  اددتالتددي برأمقدداالامم و هدد الء هددم أنصددار الشدديخ األكبددر ابددن عربددي 
لمقدا   دي هداا ا طدوا بادا  ونكتفدي بمداا القددر، حتدب ال    تااممت بدت خصدوم
 هاا وباه التو ي .البحد المتواوع، 

  

 

 .1/10المرجع السابه، (1)
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 الخاامة

المرسلين    هللاالحمد   سيد  علب  والسة   والصة   وآخرا ،  أوال   الاالمين  را 
عليدت وسلم وعلب آلت وصحبت أجماين، وباد ىاما  البحد    هللا محمد صلب ا

سبحانت وااالب أ  أكو  قد و ق   ي    هللاباو  من الملك المابود، أسما ا
اوهمت  ىبرا    ما  وأ ل   عربي،  ابن  الشيخ  آراء  من  المشكل  حوا  أثير  ما 

الباض با ت، و  ىبرا   ل  ااماموااممت  أحاوا  أهم  و لفائد   إناي  استخة  
عن الشيخ ابن عربي ي اوصل  ىليما من هاا البحد المتواوع  الاتائج الت

 ماما:  وهي عد  أمور
لم  كن هاالك حتب ولوشبت ىجماش علب اكفيرا    الشيخ ابن عربي  أ   -1

 .كما  عم  لك باض خصومت 

من  -2 المشكل  امويل  ىلب  ارجع  كان   عات  الد اش  أنصارا  ي  طريقة  أ  
 .ما دس عليت علبأقوالت، و لب التارف 

األخرت  -3 نصوصت  ووء  أقوالت  ي  من  المشكل  قد  مموا  أنصارا  أ  
 . الواوحة،  كانوا بماا الامج أقرا ىلب طري  الحيطة والسةمة

 .لصيغ  ي الاقيد أنت روي هللا عات لم يتب  عليت بدليل قاطع ا-4

 . أنت كا  ملتص  للشرياة ظاهرا  وباطاا   -5

ابدن عربدي  دي هداا الشديخ األكبدر وباد  إني أرجو أ   كو  ما قدمتدت عدن  
البحد المتواوع قد سداهم ولدو بشديء قليدل  دي اقريدب  ردو  الخدةف بدين 

هاا و   كا  قد و ق  هللف   ،أنصار التصوف وخصومت  ي عصرنا الحاور
اددة، و   كاندد  األخددرت  حسددبي أنددب اجتمدددت وحاولدد  وحللدد  الحمددد والم

وبيا  والكماا   وحدا، وما اوفيقي ىال باه عليت اوكلد  و ليدت أنيدب، و  
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الحمد أوال  وأخرا  وصلب اللمم علب سيدنا محمد وعلب ألت وصحبت والتاباين 
را  هللاومدددن ادددبامم بإحسدددا  ىلدددب يدددو  الددددين، وآخدددر دعواندددا أ  الحمدددد 

   الاالمين.
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 المصادر والمراجع

أبحددداب  دددي التصدددوف، دح عبدددد الحلددديم محمدددود ملحقدددة بكتددداا الماقدددا مدددن 
 .ال ةا إلما  الاصالي

ابن عربي بين القدادح والمدادح، أكدر  عبدد الوهداا محمدد أمدين، دار الكتدب 
 .هد1405للطباعة والاشر، جاماة الموصل عا  

س، ارجمة عبد الدرحمن بددون، طح ابن عربي حياات وماهبت، آسين بة ايو 
 . 1965القاهر   -االنرلو المصرية

البدا ددددة والاما ددددة، البددددن كتيددددر، احقيدددد : د. احمددددد عبددددد الوهدددداا، طح دار 
 . 2002هد 1423الحديد، القاهر   

التصوف اإلسةمي  ي األدا واألخةن،  كدي مبدارك، الطبادة األولدي، سداة 
1938 . 

 ، أبددو الاددة عفيفددي، طح دار الشدداب التصددوف التددور  الروحيددة  ددي اإلسددة
 .بيروت -للطباعة والاشر

التصددوف بددين اال ددراط والتفددريط، عمددر عبددد هللا كامددل، طح دار ابددن حددصا ، 
 . 2002الطباة االولي 

 ، طح دار الكتدب 1962التفسير والمفسرو ، الاهبي، الطباة األولي سداة  
 .الحديتة

 .مطباة مرلس دائر  الماارف الاتمانيةاكملة اإلكماا: ابن ماكوال، طح 

اابيت الابي ىلب اكفير ابن عربي، ومات رسالة اخرن احاير العباد من أهدل 
الاااد ببدعدة االاحداد والكتابدا  احد  عادوا  واحدد اسدمت مصدرش التصدوف، 
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 ، مطبادة السداة 1953البقاعي، تح عبد الدرحمن الوكيدل، الطبادة االولدي  
 .المحمد ة

وليدداء: الابمدداني، احقيدد : ابددراهيم عطددو  عددوض، مطباددة جددامع كرامددات األ 
  1974، 2البابي الحلبي، طح

 . 1945الحيا  الروحية  ي اإلسة ، محمد مصطفي، طح الحلبي ساة 

 خائر األعةن شرح ارجما  االشوان، ابن عربي، احقي  واالي  دح محمد 
 . 1968باريس ساة  –عبد الرحمن الكردن، طح دار بيبليو  

المااني  ي افسير القرآ  الانديم والسدبع المتداني، "افسدير االلوسدي"،   روح
هددد، دار الكتددب  1415احقيدد : علددي عبددد البددارن عطيددة، الطباددة: األولددب، 

 .بيروت –الالمية 

شخصدديات صددوفية، دح محمددد  ددوقي حردداج، طح دار المدددن للطباعددة سدداة 
1984 . 

 -ار اآل دان الرديدد شارات الاهب  ي اخبار مدن  هدب، ألبدن الامداد، طح د
 .بيروت

شرح رسالة روح القدس  ي محاسبة الافس من كدة  الشديخ االكبدر محيدي 
 .الدين بن عربي، جمع وامليف: محمود الاراا، مطباة  يد بن ثاب 

شددفاء السددائل وامددايب المسددائل، ابددن خلدددو ، تح محمددد الحددا ظ، طح دار 
 . 1996دمش   -الفكر

 –الحفددديظ  ر لدددي، الميئدددة المصدددرية الاامدددة للكتددداا الشددديخ األكبدددر، عبدددد 
 .القاهر 
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طبقدات المفسددرين احمدد بددن محمدد األدنددرون، احقيد : سددليما  بدن صددالح  
 . 1997، 1الخصن، مكتبة الالو  والحكم، المدياة الماور ، طح

 . ، مكتبة الام ة1988ظمر اإلسة ، احمد أمين، الطباة التالتة، ساة 

مار ددة أسددرار المالكيددة والملكيددة، ابددن عربددي، وددبطت الفتوحددات المكيددة  ددي 
 .لباا  -بيروت-احمد شمس الدين، طح دار الكتب الالمية 

 صددو  الحكددم، ابددن عربددي، احقيدد : أبددو الاددة عفيفددي، طح دار الكتدداا 
 .بيروت –الاربي 

 دددوات الوفيدددات البدددن شددداكر الكتبدددي، احقيددد : د. احسدددا  عبددداس، طح دار 
 .24در التمين:    . وال1972صادر بيروت، 

الكتاا التاكارن عن محي الدين بن عربدي، حيدد نشدر البحدد فيدت لددكتور 
 . 1969 كي نريب، دار الكااب الاربي للطباعة والاشر ساة 

لسا  الميصا : البن حرر الاسقةني، طح مرلس دائر  المادارف الاناميدة،  
 .هد1331حيدر آباد الدكن، الماد، 

عبددد البدداقي سددرور، طباددة م سسددت هاددداون محددي الدددين ابددن عربددي، طددت 
 . 2012للتاليم والتقا ة ساة 

 . 2005المارم الفلسفي، جميل صليبا، طح دار الكتاا اللبااني، ساة 

مفمدددو  األلوهيدددة، أشدددرف حدددا ظ، طح دار كادددو  المار دددة الالميدددة للاشدددر 
 . 1999والتو يع، الطباة االولي 

الدكتور: ابو الاةء عفيفدي، طح دار الكتداا مقدمة  صو  الحكم: احقي   
 . 1946الاربي 
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مرموعددت مددن البدداحتين،  الدداهبي، احقيدد ميددصا  االعتددداا  ددي نقددد الرجدداا، 
 – ، م سسددددة الرسددددالة الاالميددددة 2009 -هددددد  1430الطباددددة: األولددددب، 

 .دمش 

نشم  الفكر الفلسفي عادد اليوندا ، علدي سدامي الاشدا، طح ماشدم المادارف، 
 . 2008 اسكادرية

نفح الطيب  ي  صن األنددلس الرطيدب، للمقدرن، احقيد ح ىحسدا  عبداس، 
 .لباا  –بيروت  - ، طح دار صادر1997الطباة األولي ساة 

اليواقي  والرواهر  ي بيا  عقائد األكابر: الشداراني، طح المطبادة األ هريدة 
 .هد1306عا   
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