الباحثة نبيلة القوصي

الشيخ األكرب حمي الدين بن عريب

مُحيي الدين محمد بن علي بن محمد بن عربي
الحاتمي الطائي األندلسي لقبه الشيخ األكبر
 638 / 558هجري
الباحثة نبيلة القوصي

يقول الكاتب اإلسباين " بالسكوا أابنيز"  ،يف كتابه ـ ظالل الكنيسة ـ :
"وأخذ فرسان حممد -صلى هللا عليه وسلم -يتدفقون من جانب املضيق فتستقر معهم تلك الثقافة
وبث فيها النيب مِ
َحيَّة مقدسة،
الغنية املوطدة األركان ،انبضة ابحلياة ،بعيدة الشوطُ ،ولدت منتصرةَّ ،
واجتمع هلا ما يف وحي إسرائيل ،وعلم بيزنطية ،وتراث اهلند ،وذخائر فارس ،ومعارف الصني" .
هذه الكلمات ينطق هبا كاتب أورويب معاصر ،يتغىن بمال وجالل احلضارة اإلسالمية ،اليت أشرقت
مثيال ،من حيث العظمة ،والضخامة ،واإلنتاج ،واملعارف
يف األندلس ،وهي حضارة مل جيد هلا الكاتب ا

العلمية.

وجتلَّ ِ
ت األندلس ،وحتلَّت أبمجل ما عندها يف القرن اخلامس اهلجري ،فكانت اجلسر الذي تالقت
عندها ثقافات أورواب القدمية ابلثقافة اإلسالمية ،كما تدرجت املعارف الصوفية تدرجا طبيعيا ،من الزهد
والعزلة والذكر والتصفية القلبية ،وما يلهمه صفاء القلب من فه ٍم يف كتاب هلل ،وإدر ٍاك ألسرار لكالم
رسول هللا ،و قد انتقل التصوف إىل آفاق أرحب وأمشل ،إىل معارف الروح وإهلاماهتا ،وحنني القلب
تعددت مدارس التصوف ،يف هذا اهلدف الرئيسي ،تعددا ظهرت آاثره
والروح إىل خالقها ،فظهرت و ْ
واضحة مشرقة يف القرن الثالث والقرون التالية.

عريب ،فكان مقامه ومكانته من التصوف يف كالم اإلمام صفي الدين:
إىل أن جاء حميي الدين بن م

رّب العارفني " .
"  ...حميي الدين يُ يِ
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جاء حميي الدين يف العصر الذهيب للحضارة اإلسالمية األندلسية ،يف عص ٍرمأهول ابلعلماء ،ورقت
له القلوب ،ودانت له العقول ،مث طمَّوف يف رحاب العامل اإلسالمي ،فكان أينما مح َّل هطل فأنبت
وأحيا.
وللبيئة األندلسية اليت ُوجد فيها حميي الدين أتثري كبري يف حياته ،بينما كان املشرق اإلسالمي ميوج

بطوائف من امللل والنحل واملذاهب من اخلوارج واملرجئة ،واجملادلني من األشاعرة واملاتردية واملعتزلة ،فلم
يـُ ْف ِن حميي الدين حياته صراعا وقتالا ،كما فعل الغزايل الذي سبقه بقليل يف املشرق مبجادلت ،مع
الفالسفة والفقهاء ورجال امللل واملذاهب.

ومن املعلوم أن علم التصوف ظهر يف العصر العباسي الثالث ،وهو من العلوم الشرعية احلادثة،
وأصل التصوف العكوف على العبادة والنقطاع إىل هللا تعاىل ،واإلعراض عن زخرف الدنيا وزينتها
والزهد مبا فيها من مال وجاه والنفراد عن اخللق يف اخللوة للعبادة.
واختلف علماء اإلسالم يف أصل كلمة التصوف أو الصوفية فقال مجاعة ابشتقاقها من الصفاء أو
الصفَّة ،وقال آخرون غري ذلك ،ويرى ابن خلدون :أن اشتقاقها من الصوف أقرب إىل الصواب.
قال اجلنيد« :ما أخذان التصوف عن القيل والقال ،ولكن عن اجلوع وترك الدنيا وقطع املألوفات
واملستحسنات» ويقصد بذلك اجملاهدة واملكافحة اللذين يعقبهما الوصول إىل الذوق.
ميكن تعريف الصوفية على َّأَّنا منهج ومسلك من املسالك اليت يسل ُكها العبد للوصول إىل هللا،
ُ
سيء.
ويقوم هذا الطريق على العبادات وتطهري النفس من ِّ
كل ما هو ّ
إذا :الصويف ،هو من اختص يف التصوف ،والتصوف اختصاص َحله رجال كبار يف التاريخ
اإلسالمي كاإلمام أيب حامد الغزايل ،والشيخ عبد القادر اجليالين ،والشيخ أَحد الرفاعيِ ،
ومن قبلِهما
اإلمام أبو القاسم اجلنيد البغدادي رَحهم هللا مجيع ا ،ول خالف يف التاريخ اإلسالمي أن هؤلء كانوا

عرفوا التصوف أبنه اتباع األخالق واآلداب اإلسالمية املقتبسة من الكتاب والسنة ،مبعىن
صوفية ،وقد ّ

السعي إىل مقام اإلحسان الذي عرفه النيب صلى هللا عليه وعلى آله وسلم أبنه :أن تعبد هللا كأنك

تراه.
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واآلن من هو ابن عرّب؟
هو الصويف الكبري اإلمام ُحميي الدين حممد بن علي بن حممد بن عريب احلامتي الطائي األندلسي،

سمى األكربيةُ ،ولد ابن عريب يف مرسية يف األندلس ،عام
خاص امسه يُ َّ
لقبُه الشيخ األكرب ،وله مذهب ّ

558هـ ،ما يوافق عام 1164م ،أحد أكرب املتصوفني يف التاريخ وأشهرهم أيضا ،وهو فيلسوف من

الفالسفة املسلمني ،كان والده عاملا من علماء احلديث والفقه ،زاهدا تقيّا ورعا ِّ
متصوفا ،وج ّده كان

عاملا ٍ
وقاض من قضاة األندلس ،فكانت نشأته نشأة ابرزة ،وقد دفع به والده وهو يف سن صغرية إىل
أيب بكر بن خلف أحد أعظم الفقهاء يف عصره ،فتعلَّم على يده القرآن الكرمي ،وأتقن القراءات السبع،

مثَّ بعثه والده ليتعلَّم احلديث والفقه ،فسافر يف األمصار واستقرت به احلال يف دمشق ،فبقي هبا وأصبح

حَّت آخر حياته.
أحد أعظم فقهائها َّ
تزوج ابن عريب من فتاة ابلغة احلُسن واجلمال والكمال ،حسنة اخللق ،فكانت سببا من أسباب
ّ
صفاء حياته وهناء عيشه.
امسه:
علي بن حممد بن أَحد بن عبد هللا احلامتي الطائي
الشيخ األكرب حميي الدين ابن العريبُ ،
ُ
حممد بن ّ

كىن أاب عبد
عدي بن حامت ،ويلقب مبحيي الدين ،ويُ ّ
من ولد عبد هللا بن حامت أخي الصحايب اجلليل ّ
هللا وأاب بكر ،ويُعرف ابحلامتي أوالطائي ،واببن عريب ،ويف املغرب اببن العريب ،ويف األندلس اببن سراقة،

وكذلك يُدعى بسلطان العارفني وإمام املتقني  ....وغريها من ألقاب التشريف اليت تليق به.
مولده:

ُولد الشيخ األكرب حميي الدين ابن العريب ليلة الثنني يف السابع عشر من شهر رمضان سنة 560
للهجرة ( 26متوز  1165ميالدية) يف مدينة م ِ
رسية شرقي األندلس ،مث انتقل إىل إشبيلية سنة
ُ
 1172/568فأقام هبا حوايل عشرين عاما ذهب خالهلا إىل املغرب وتونس عدة مرات ،وأقام هناك
لفرتات متقطعة مث ارحتل إىل املشرق للحج سنة  1201/598ومل يعد بعدها إىل األندلس.
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رحالته:
أقام يف مصر مدة وجيزة مث دخل مكة وعكف على العبادة والتدريس يف املسجد احلرام ،حيث
أفاض هللا عليه أسرارا وعلوم ا شريفة أودعها يف كتابه املعروف بـ (الفتوحات املكية) .مث رحل إىل العراق

فدخل بغداد واملوصل واجتمع برجاهلا ،مث طاف رضي هللا عنه يف بالد الروم فسكن فيها مدة وكان له
منزلة عالية عند ملكها املسلم كيكاوس .بعد ذلك قام الشيخ برحالت عديدة بني العراق ومصر وسورية
وفلسطني حَّت استقر يف دمشق سنة .1223/620
وفاته:
وافته املنية ليلة الثاين والعشرين من شهر ربيع الثاين سنة  638للهجرة ( 1240/11/9م) ودفن
بسفح جبل قاسيون وتسمى اآلن املنطقة اليت فيها ضرحيه ابمسه (الشيخ حميي الدين) حيث يوجد قربه
يف طرف املسجد الذي بناه السلطان سليم حني فتح دمشق سنة .1516/922
وخلّفه رَحه هللا ولدان مها سعد الدين حممد وعماد الدين أبو عبد هللا حممد.
رحلته العلمية ومؤلفاته:
قرأ الشيخ حميي الدين القرآن يف إشبيلية على الشيخ أيب بكر بن خلف ابلقراءات السبع ابلكتاب

الكايف ،ودرس التفسري ومسعه عن عدد من املؤلفني أو من يروي عنهم ،منهم أبو بكر حممد بن أيب
مجرة عن أبيه عن الداين مؤلف كتاب التيسري ،ومنهم ابن زرقون وأيب حممد عبد احلق اإلشبيلي األزدي
وغريهم كثري .ومسع احلديث أيضا من أيب القاسم اخلزستاين وغريه ،ومسع صحيح مسلم من الشيخ أيب

احلسن بن أيب نصر.

برع الشيخ األكرب حميي الدين ابن العريب يف علم التصوف وكتب فيه املئات من الكتب والرسائل
زاد عددها عن مخسمائة كتاب على ح ّد قول عبد الرَحن جامي صاحب كتاب "نفحات األنس".
أحد هذه املؤلفات وأمهها هو كتاب "الفتوحات املكية"  ،والذي هو حبق أهم مؤلَّف يف التاريخ
اإلسالمي بل من أهم الكتب يف اتريخ البشرية.
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ومن مؤلفاته أيضا كتاب "تفسري القرآن" الذي يقول فيه صاحب كتاب "فوات الوفيات" أنه يبلغ

مخسا وتسعني جملدا ،ورمبا هو كتاب التفسري الكبري الذي بلغ فيه إىل سورة الكهف عند اآلية" :وعلمناه

يتمه.
من لدان علما" ،مث تويف قبل أن ّ

"فصوص احلِ مكم" الذي يقول يف مقدمته أنه رأى الرسول حممد صلّى هللا عليه وسلّم يف
وله أيض ا:
ُ

املنام  ،حيث أعطاه كتااب وقال له أخرجه للناس ينتفعون به ،فأخرجه كما هو من غري زايدة ول نقصان.
وله أيضا من الكتب" :حماضرة األبرار"" ،إنشاء الدوائر"" ،عقلة املستوفز"" ،عنقاء مغرب يف صفة

ختم األولياء ومشس املغرب"" ،ترمجان األشواق"" ،التدبريات اإلهلية يف إصالح اململكة اإلنسانية"،
"مواقع النجوم ومطالع أهلّة أسرار العلوم"" ،اجلمع والتفصيل يف حقائق التنزيل"" ،اجلُذوة املقتبسة
واخلطرة املختلسة"" ،كشف املعىن يف تفسري األمساء احلسىن"" ،املعارف اإلهلية"" ،اإلسرا إىل املقام
األسرى"" ،مشاهد األسرار القدسية ومطالع األنوار اإلهلية"" ،الفتوحات املدنية"" ،األحاديث
القدسية" ،وغريها الكثري من الرسائل الصغرية.
ولقد قام الدكتور عثمان حيىي رَحه هللا بتأليف كتاب قيّم حول مؤلفات الشيخ األكرب مسّاه( :مؤلفات

ابن العريب ،اترخيها وتصنيفها) ،وهو ابللغة الفرنسية ،مث ترمجه الدكتور أَحد الطييب إىل اللغة العربية
ونُشر عام  2001من قبل اهليئة املصرية العامة للكتاب.
وسنذكر يف آخر هذا الكتاب إن شاء هللا تعاىل ملحق ا عن كتب الشيخ األكرب رضي هللا عنه.

عادايا
لقد أمجع الكتّاب والباحثون املختصون أ ّن الشيخ األكرب حميي الدين ابن العريب مل يكن مؤلّف ا ّ
ابلكم والكيف ،وهو نفسه يؤكد أنه ل جيري جمرى
مثل غريه من املؤلّفني ،بل كان يتميّز عن غريه ّ

املؤلّفني الذين يكتبون عن فكر ورويّة .وقد وصفه بروكلمان أبنه من أخصب املؤلفني عقالا وأوسعهم
خيالا.

من أقوال ابن العرّب الصويف:
ـ لن تبلغ من الدين شيئا حَّت توقّر مجيع اخلالئق.
ـ أوصيك ل حتتقر أحدا ول شيئ ا من خلق هللا ،فإن هللا ما احتقره حني خلقه.
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ـ العقل أفقر خلق هللا فاعتربوا  ...فإنه خلف ابب الفكر مطروح.
ـ العامل هو اعرتاف متبادل ابلوجود بني هللا واإلنسان عرب العقل.
افقت هواك فهي حمنة ،وكل حمنة خالفت هواك فهي منحة.
ـ كل منحة و ْ
ـ ل ينال غاية رضاه من يف قلبه شيئ سواه.
ـ ل يرجتي الوصول من مل يتابع الرسول صلى هللا عليه وآله وأصحابه وأحبابه وسلم.
ـ ل يعرف ما نقول إل من اقتفى أثر الرسول صلى هللا عليه وآله وأصحابه وأحبابه وسلم .
ـ من أخلص هلل نيته توله هللا ومالئكته.
دمت يف طلب احلق فال تقف مع اخللق.
ـ ما م
ـ ل تكن عبدا هلل وأنت متيل إىل شيئ سواه.
ـ من عرف احلق استغىن به عن اخللق.
ـ طُُرق احلق ل حتصى ابإلكثار وأقرهبا الذوق والنكسار.
ـ ل تصحب من اإلخوان إل صادق اللسان.
القاضي والفقيه ابن عرّب ،من مها؟
جتدر اإلشارة هنا إىل أ ّن الشيخ األكرب حميي الدين ابن العريب الذي حنن يف حضرته هو غري العامل

اجلليل القاضي أيب بكر حممد بن عبد هللا ابن العريب املعافري اإلشبيلي املالكي املولود إبشبيلية سنة
 468هجرية املشهور يف الفقه واألصول واحلديث وله العديد من املؤلفات منها "قانون التأويل"
و"أحكام القرآن" و"أنوار الفجر" و"الناسخ واملنسوخ و غريها  ،ففي بعض األحيان خيطئ البعض
بني هذين العاملني اجلليلني وينقلون أقوالا أو كتب ا ألحدمها ابسم اآلخر.
لذلك يتم التفريق بني هذين العاملني اجلليلني أبن األول هو القاضي أبو بكر ابن العريب والثاين
حميي الدين ابن العريب ،مع أنه أيضا يدعى أحياانا أاب بكر ،وغالبا أاب عبد هللا ،وهو األصح ،وإذا مل
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التخصص ألن األول فقيه
يُذكر ذلك يف بعض الكتب فيسهل التمييز بينهما من سياق الكالم بسبب
ّ

والثاين صويف.

ويبدو أ ّن أَحد بن عبد هللا احلامتي ،الذي هو والد ج ّد الشيخ حميي الدين ،هو الذي كان يسمى

بـ"العريب" ،فكان ابنه حممد يسمى بـ"ابن العريب".

ومن أبناء حممد والد الشيخ حميي الدين وامسه "علي" ،والشيخ حميي الدين امسه حممد أيضا ،على

اسم ج ّده ،فهو حممد بن علي بن حممد بن أَحد بن عبد هللا احلامتي ،وهو يوقّع امسه يف كتبه بـ حممد

بن علي بن حممد ابن العريب الطائي احلامتي".

وإضافة إىل هذا اللقب الذي عُرف به منذ بداية حياته فكثريا ما كان يدعوه مريدوه أبلقاب مثل

سلطان العارفني ،وإمام املتقني ،ومريب الشيوخ واملريدين ،والكربيت األَحر إىل غري ذلك.

ويف القرن العاشر اهلجري ،بعد أن فتح السلطان سليم األول دمشق سنة  922للهجرة وأمر بتشييد
مسجد الشيخ حميي الدين وبناء ضرحيه إىل جانبه ،أصبح ابن العريب يُعرف ابسم الشيخ األكرب.
آراء العلماء يف ابن عرّب:
ابن حجر الشافعي:
املعول وإليهم
"الذي أثرانه عن أكابر مشاخينا العلماء احلكماء الذين يُستسقى هبم الغيث ،وعليهم ّ

املرجع يف حترير األحكام وبيان األحوال واملعارف واملقامات واإلشارات ،أن الشيخ حمي الدين بن عريب
من أولياء هللا تعاىل العارفني ومن العلماء العاملني ،وقد اتفقوا على أنه كان أعلم أهل زمانه ،حبيث أنه
كان يف كل فن متبوعا ل اتبعا ،وأنه يف التحقيق والكشف والكالم على الفرق واجلمع حبر ل جيارى،
وإمام ل يغالط ول ميارى ،وأنه أورع أهل زمانه وألزمهم للسنّة وأعظمهم جماهدة"
أما الشيخ عبد الوهاب الشعراين ،حيث قال عن ابن عريب:
ِ
كمل العارفني إبِمجاع أهل الطريق ،وكان جليس رسول هللا صلى هللا عليه وسلم
"إن الشيخ من ّ

على الدوام" .
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وقال السيوطي:
"والقول الفصل عندي يف ابن عريب طريقة ل يرضاها فرقة أهل العصر ممن يعتقده ول ممن ينكر
عليه ،وهي اعتقاد وليته ،وحيرم النظر يف كتبه ،فقد نقل عنه أنه قال" :حنن قوم حيرم النظر يف كتبنا"
وذلك أن الصوفية تواطئوا على ألفاظ اصطلحوا عليها وأرادوا هبا معاين غري املعاين املتعارفة منها بني
الفقهاء".
ويف اخلتام  ،لننصت إىل ما قاله اإلمام الشهيد حممد سعيد رمضان البوطي عن الشيخ حمي الدين
بن عريب وكتبه  ،بعد أن تعددت اآلراء فيه ،حَّت قيل أنه الشيخ األكرب ،وإنه من األولياء الصاحلني
س عليه ،كما قيل ابحنرافه وإن كالمه من املتشابه الذي ل نفهمه ،فأجاب اإلمام الشهيد:
ولكنه ُد َّ
"اتفق املؤرخون أن كتب الشيخ حمي الدين مل ختل من الدس ،ال سيما كتابه (الفتوحات) ويف
مقدمة من دس فيها الغرفة الباطنية ،واملوقف الذي يفرضه علينا ديننا اإلسالمي هو:
أن نتحاشى قراءة هذا الكتاب ،ملا تسرب إليها من الباطل ،دون أن نكفر الشيخ حمي الدين
أونتهمه ابلسوء ،ألننا ال منلك الدليل اجلازم على أنه صاحب تلك األفكار اجلاحنة".
البتعاد عن
و أخريا جند أن اخلالفات كثرية ومتشعبة حول كتب الشيخ ،فاألسلم لديننا الغايل علينا
ُ

س يف مؤلفاته ،واألحرى أل ندخل
اخلوض يف هذا األمر ،ويكفينا اتفاق العلماء الكبار على أنه قد ُد ّ
يف هذه املهاترات( ،فاملسلم من سلم املسلمون من لسانه) ،فال يصح أبدا التكفري ،حيث أن من مه ْدي

وخلُق نبينا صلى هللا عليه وسلم يف معاملته مع الناس ،معاملتهم على حسب ظواهرهم ،وترك سرائرهم
ُ

إىل هللا تعاىل .

قال الشاطيب" :إن أصل احلكم ابلظاهر مقطوع به يف األحكام خصوصا ،وابلنسبة إىل العتقاد يف

الغري عموما ،فإن سيد البشر مع إعالمه ابلوحي جيري األمور على ظواهرها يف املنافقني وغريهم ،وإن
علم بواطن أحواهلم" .والسرية النبوية مليئة ابملواقف الدالة على ذلك ..منها حديث أسامة بن زيد رضي
هللا عنه املشهور الذي رواه البخاري والذي قال فيه النيب صلى هللا عليه وسلم ألسامة حني قتل يف
سرية رجال شهد أل إله إل هللا " :أقت ْلتمه بعدما قال ل إله إل هللا؟"  ،فقال أسامة :قلت :اي رسول هللا،
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إمنا كان متعو اذا ،فقال صلى هللا عليه وسلم له أفال شققت عن قلبه فتعلم أصادق هو ْأم كاذب؟

حَّت تعلم من أجل ذلك قاهلا أم ل؟) ..ويف ذلك دللة واضحة على
قت عن قلبه َّ
ويف رواية( :أفال ش مق م

وجوب احلكم ابلظاهر والتحذير الشديد من جتاوز الظاهر إىل السرائر ،واحلكم على ما يف القلوب
دون بينة ودليل.
وإن السرية النبوية أبحداثها ومواقفها لمتحمل الكثري والكثري من الدروس الرتبوية واآلداب واألحكام
شرعية لنستفيد منها ،واملتأمل يف سرية النيب صلى هللا عليه وسلم يلمح فقهه وحكمته يف تربية النفوس
وإصالح وعالج ما هبا من خلل وخطأ وهذا أمر خميف ألننا ل نطلع ونعي أمره بسهولة ،ومن ذلك
ُّخ ُشن رضي هللا عنه( :ذلك
موقفه صلى هللا عليه وسلم مع أصحابه حني قال أحدهم عن مالك بن الد ْ
ب هللام ورسوله) ،فقال له النيب صلى هللا عليه وسلم( :ل تمـ ُق ْل ،أل تراه قال :ل إلهم إل هللا
منافق ،ل ُِحي ُّ
ٌ
حرم على النار مم ْن قال :ل إله إل هللا) .
 ..فإن هللا َّ
إذا نعتمد قول غالبية العلماء يف الشيخ ابن العريب ،رَحه هللا ( :ل يصح النظر يف كتبه ألن فيها من

األسرار ما ل نطيق فهمه ،وألن يف كتبه من الدسائس اليت ل حيصيها العدد).

رحم هللا الشيخ حمي الدين ابن العريب ،الذي نتلمس يف سريته وكتاابته روحانية رائعة تدخلنا يف
ذوقيات يصعب تفسريها ابللسان ،رَحه هللا ورضي عنه .

املصادر و املراجع:
ـ الوايف ابلوفيات  /الصفدي.
ـ شذرات الذهب  /ابن العماد.
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