ابن عربي في مصر:
ضده اإلخوان
خالد محمد عبده

حمل ُ
بع�ض الطالب �إىل ال�شيخ علي جمعة �س�ؤا ًال قر�أه
يف م�صنف يخا�صم فكر ابن عربي على الأرجح ،ويتنا�ص مع ما رواه
ال�سخاوي يف القول املنبي عن ترجمة ابن العربي((( ،ي�ستف�سر
فيه الطالب عن �إمكانية ت�أويل كالم ابن عربي وكيف ميكن ذلك؟
ن�ص العلماء على �أن الت�أويل يلتم�س فح�سب لكالم املع�صوم(((،
وقد ّ
و�صاحب الع�صمة التامة هو النبي� ،أما دون ذلك فال حاجة بنا �إىل
التما�س ت�أويل فيمن نطق مبا ي�شبه الكفر� ،أو �ألغز يف كالمه و�أثار
جد ًال فالبعد عنه �أوىل.

( ) باحث م�صري يف الإ�سالميات والت�صوف ،مدير مركز طوا�سني للت�صوف والإ�سالميات.
((( ُحقق هذا الكتاب يف فرع العقيدة بكلية الدعوة و�أ�صول الدين ،يف جامعة �أم القرى ونال عليه طالبان درجة املاج�ستري ،كان عمل
الطالبني حت�صني العقيدة و�إحياء النزاع القدمي حول ابن عربي ،و�ضرورة التنبيه على خطر �أفكاره على العامل الإ�سالمي ،وما يتهاون فيه
ال�سخاوي! يحاول الطالبان ت�صويبه يف هوام�ش املجلدات الثالثة التي خ�ص�صت لتحقيق هذا العمل!
((( ر�أى ال�سخاوي �أنه «ال �سبيل �إلى التطرق �إلى فتح باب الت�أويل يف كالم هذا و�أمثاله ،لكرثة املناكري الدالة على �سوء انتحاله» معتمدً ا
على ما قاله الذهبي «�إمنا ُيت�أ ّول كالم املع�صوم» ،راجع القول املنبي ،مج � ،2ص .13-11و�سوف نعود �إلى هذه امل�س�ألة يف ثنايا هذا املقال.
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التم�س ال�شيخ جمعة يف �إجابته من �أقوال علماء الفقه و�أ�صوله ما ي�شري �إلى
اجتهاد ابن عربي ،مثله مثل ابن حزم ،اجتهد و�أ�صاب �أو اجتهد و�أخط�أ فهو م�أجو ٌر،
لأنه بني ال�صواب واخلط�أ ال بني احلقّ وال�ضالل ،كما يتحدث البع�ض قد ًميا �أو كما
يعاد احلديث عن ذلك اليوم ،ويف �إجابة ال�شيخ جمعة �أكد �أن ظاهرية ابن عربي �أ ّثرت
فيه((( فنحا يف كثري من م�سائل العقيدة �إلى الفكر الظاهري ،على �أن الأكابر من
العلماء عرفوا لل�شيخ جمعة قدره ومل ينكروا عليه ،ومن ذهبوا �إلى تكفري ال�شيخ جمعة
هم ق ّلة ممن مل يفهم عبارته.
ون ّبه جمعة ال�سائل �إلى م�س�ألة (تكاثر املعارف على قلب العارف)((( التي جتعل
اللغة غري معبرّ ة عن كل ما يتلقاه قلبه ،فيخلق ال�صويف لغة جديدة ،يلج�أ فيها للخروج
ن�صه عن مولد لغة جديدة ،ميكن تذ ّكر
من مقت�ضى دالالت الألفاظ �إلى الرمز ،ويعلن ّ
املقولة ال�شهرية (كتبنا حرا ٌم على غرينا) ونحن نتع ّرف على هذه التجربة الروحية
الكبرية.
على �أن ابن عربي نف�سه جعل مقدمة الفتوحات مبثابة ال�ضابط املعريف لفهم
وعي بعقلية القارئ الذي �سيده�شه هذا الكم من املعارف ،التي
كالمه ،فقد كان على ٍ
�سبق لل�صوفية قبل ابن عربي احلديث عن بع�ضها يف �إيجاز �شديد ،لكنه وحده من
ا�ستطاع �أن ي�صبح بحق ترجما ًنا للروحانية الإ�سالمية.
َ
وجه ال�شيخُ
ال�سائل �إلى �أن احلديث
مل يكن املقام ليحتمل �أكرب من هذا ،فقد ّ
كتب
عن ابن عربي حديث طويل ،امتد يف حياة ال�شيخ الأكرب وبعد وفاته بقرون� ،أُ ّلفت ٌ
(((
كثرية يف الرد على ابن عربي ،ويف القرن التا�سع الهجري يف م�صر حدثت فتنة
((( جتدر الإ�شارة هنا �إلى ما يقوله ابن عربي نف�سه -عن �أثر ابن حزم ومذهبه يف فكره� -شع ًرا يف الديوان :ن�سـبوين �إلى ابن حزم و�إين
ل�سـت ممن يقول :قال ابن حزم؛ ال وال غيــره فــ�إن مقــالـي :قـال ن�ص الكــتاب ،ذلك عـلمي� ،أو :يـقــول الر�سـول �أو� :أجمع اخللـق على مـا
�أقـــول ،ذلك حـكـمي ..قارن :حممود حممود الغراب ،الفقه عند ابن عربي� ،ص.11
يخ�ص مطالعة كتب ابن عربي وابن
((( لعل علي جمعة ي�ستند يف �إجابته �إلى ما روي عن �شيخ الإ�سالم زكريا الأن�صاري من �أقوال فيما ّ
الفار�ض ،وقد حظيت هذه الأقوال بعناية بع�ض الباحثني يف الأزهر ،فخ�ص�ص جز ًءا من درا�سته عن زكريا الأن�صاري لدرا�سة هذه امل�سائل.
اهتماما يف دوائر البحث الغربي،
((( مل تخ�ص�ص كتابات عربية –يف حدود بحثي -عن فتنة ابن الفار�ض ،و�إن كانت هذه الفتنة قد لقيت
ً
�أ�شار وليد �صالح يف عمله عن البقاعي الذي قدّم خال�صة منه يف جملة التفاهم يف عددها التا�سع والأربعني ،ال�سنة الثالثة ع�شرة� ،صيف
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وتزعم برهان الدين البقاعي الدم�شقي
ت�شبه فتنة خلق القر�آن يف القرون الأولىّ ،
(مف�سر القر�آن) حملة لتكفري ابن الفار�ض وابن عربي؛ وتل ّقف �أبناء م�صر يف الوقت
ّ
ُ
الراهن كتابات ابن عربي ،ف�أعيد ن�شر ما كتبه البقاعي ومن وافقه باعتبار �أن ما
يقوله هو احلق املبني ،وعلى �أ�سا�سه مت «ف�ضح ال�صوفية» و«م�صرع الت�صوف»((( ،ومن
م�صر انتقلت ر�سائل البقاعي �إلى بالد احلجاز و�أعيد ن�شرها من جديد وبحث بع�ض
الطالب عن ر�سائل م�صرية قدمية ُكتبت زمن تلك الفتنة ،ف�أعيد ن�شر وحتقيق بع�ض
الر�سائل التي �أُلفت يف ذم ابن عربي واعتبار كتاباته «قبوحات هلكية» ال «فتوحات
مكية» ،من العجيب �أن ر�سالة من تلك الر�سائل ورد فيها ح�ص ٌر للعلماء الذي يعتقدون
يف والية ابن عربي من امل�شرق واملغرب زاد عددهم على ( )180عاملًا ،ومن مييلون
البن عربي ومل ي�صنفوا يف تف�سري و�شرح كلماته ( )30عاملًا ..من بني ه�ؤالء من كان
مذهبه �شافع ًيا وحنبل ًيا((( ومن كان من �أهل احلديث ،ومن كان من �أهل الفقه ،ومن
كان من الق�ضاة ،كل ه�ؤالء يف وقت واحد على اختالف م�شاربهم وعلومهم اتفقوا على
�أن هذا الرجل عبقرية ق ّل �أن يجود الزمان مبثلها.
ُكتب لر�سالتي البقاعي الذيوع واالنت�شار عند خ�صوم الت�صوف ،واعتمدت
�آرا�ؤه و�أفكاره حول خمالفة الت�صوف الوجودي للثابت من عقائد الإ�سالم ،على �أنه
مل يتم االلتفات �إلى �صوفية البقاعي((( التي يظهرها كتابه عنوان الزمان يف تراجم
� ،2015إلى درا�سة عن فتنة ابن الفار�ض ميكن الرجوع �إليها:

TH. EMIL HOMERIN, From Arab Poet to Muslim Saint: Ibn al-Farid, His Verse, and His Shrine,columbia,1994,55-75.

((( عام  1952ن�شر عبدالرحمن الوكيل (ع�ضو جماعة �أن�صار ال�سنة املحمدية يف م�صر) كتابني للبقاعي ،هما :تنبيه الغبي �إلى تكفري
ابن عربي ،وحتذير العباد من �أهل العناد ببدعة االحتاد .وعنون ن�شرته بـ«م�صرع الت�صوف» ،جاءت هذه الن�شرة ك�إعالن عن موقفه �إزاء
الت�صوف ،فبعد �أن تلقّى تعليمه يف الأزهر� ،أنعم اهلل عليه ب�صبح جديد كما يذكر يف مقدمة هذه الن�شرة بالتعرف على ال�شيخ حممد حامد
أحب من خالله ن�صو�ص ابن تيمية وتب ّنى موقفه العقيدي من ابن عربي ،كان عبدالرحمن الوكيل من خ�صوم الت�صوف
الفقي ،الذي � ّ
امل�شاهري يف وقته ،وتزامن مع ن�شرته للن�صو�ص الرتاثية للبقاعي �إ�صداره كتي ًبا لنقد �أفكار ال�صوفية و�إظهار معايبهم ،حمل عنوان
و�سعه فيما بعد نظ ًرا لإقبال النا�س عليه يف م�صر وال�شام ،و�أ�صدره بعنوان جديد عام  1955يلخّ �ص ر�ؤيته للت�صوف «هذه هي
«�صوفيات» ّ
ال�صوفية» �سرعان ما انت�شر هذا الكتاب يف م�صر ،و�أعيد طبعه يف �سوريا ولبنان وبالد احلجاز.
((( ذكر ال�سخاوي يف القول املنبي ،مج � ،2ص� ،63أن ن�سخة من ف�صو�ص احلكم كانت موجودة يف كتب دار احلديث ال�ضيائية –ن�سبة �إلى
املحب ال�صامت [789-713هـ] الفقيه احلنبلي حوا�شي ،و�صارت بعده
احلافظ �ضياء الدين املقد�سي( -ب�سفح قا�سيون) وكتب عليها ابن ّ
عند بع�ض ال�ساكنني مب ّكة.
((( كتب الدكتور حممد فوقي حجاج بح ًثا عن ت�صوف البقاعي بعنوان :ال�شيخ البقاعي ومدى خ�صومته لل�صوفية ومقدار مواالته لهم،
ُن�شر يف العدد الثاين ،جملة كلية �أ�صول الدين بالقاهرة� ،ص .180-167وخ�ص�ص جودة حممد �أبو اليزيد املهدي �صفحات عدة من كتابه
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امل�شايخ والأقران ،وكذلك تف�سريه للقر�آن الكرمي هو -بح�سب �إقراره وت�أكيد علماء
ع�صره -مل يكن ليحمل قيمة علمية لوال اعتماده على احلرايل املراك�شي ال�صويف(((،
�صاحب مفتاح الباب املقفل لفهم القر�آن املنزل ،وامل�شهور ب�إتقانه لعلم احلروف من
يتم اعتماد
منطلق �صو ّيف( ..((1وهو من املدر�سة ال�صوفية احلامتية نف�سها! فلماذا ّ
كالم البقاعي يف م�س�ألة وال يلتفت �إلى الأخرى؟ �أال يثري ذلك يف نفو�سنا �س�ؤا ًال حول
حقيقة التكفري ودواعيه ،وبحث امل�س�ألة ب�شكل �أو�سع اعتمادًا على وثائق اجتماعية
وتاريخية؟!
األزهر وابن عربي

كثريون ال يزالون ي�ؤ ّملون يف الأزهر ويطلبون �أن يديل ببيان حول هذا املو�ضوع
�أو ذاك� ،أو �أن يكون له موقف معلن من ق�ضايا دينية بعينها� ،سنالحظ �إذا عدنا
�إلى تاريخ م�صر �أن للأزهر وعلمائه موق ًفا جتاه ابن عربي� ،إذ يروي ال�سخاوي �أن
لل�شيخ ابن الفاالتي امل�صري(ُ ((1خطبة باجلامع الأزهرُ ،و�صفت بالبليغة من ِق َبل
ال�سخاوي ،حثّ الفاالتي فيها جمهور امل�ؤمنني على جت ّنب البدع ،وجت ّنب مطالعة
احلكم من
الكتب امل�شتملة على القبيح واملنكر ،جاع ًال الفتوحات امل ّكية وف�صو�ص ِ
جملة تلك الكتب البدعية ،و�سائر ما ي�شبهها من املتون وال�شروحات .وكعادة اخلطباء
يف امل�ساجد الأخرى حتى يومنا هذا ،مت تقليد فعل ال�شيخ ،وتبعه من خطباء امل�سلمني
ببع�ض القرى املعروفة بيقني ،اقتدا ًء مبن �سبقهم لهذا ال�صنيع من علماء اليمن،
ور�أى ال�سخاوي �أن فعل ال�شيخ ي�ستحق الكثري من الثناء والتقدير� ،إذ ما فعله يع ّد �س ّنة
االجتاه ال�صويف عند �أئمة تف�سري القر�آن الكرمي ،ملناق�شة ر�ؤية البقاعي للت�صوف ،ا�ستند فيها �إلى بع�ض نقوالت �أوردها البقاعي يف كتابه
م�صاعد النظر للإ�شراف على مقا�صد الآي وال�سور ،راجع �ص .245-221وخ�ص�ص حممد عبداملنعم عبدال�سالم ر�سالة املاج�ستري لدرا�سة
(الإمام برهان الدين البقاعي وموقفه من الت�صوف) نوق�شت الر�سالة و�أجيزت يف كلية �أ�صول الدين بجامعة الأزهر عام � ،2000إال �أن
مو�سعة.
ت�صوف البقاعي ال يزال يف حاجة �إلى درا�سة ّ
َ
ُ
((( هو �أبو َ
ْ
احل َ�س ِن َعل ُِّي بنُ �أَ ْح َمدَ ِبن َح َ�س ٍن ال ُت ِّج ْي ِب ُّي الأندَ ل�سِ ُّي [ت638هـ].
( ((1حقق حممادي بن عبدال�سالم اخلياطي تراث �أبي احل�سن الحْ َ َر ِيّال املراك�شي يف التف�سري ،ون�شره يف كتاب يحمل هذا العنوان مقار ًنا
بني ن�صو�صه والن�صو�ص الواردة عند البقاعيُ ،طبع الكتاب �ضمن من�شورات املركز اجلامعي للبحث العلمي – الرباط ،الطبعة الأولى:
1418هـ1997/م.
( ((1هو حممد بن علي بن �شم�س الدين القو�صي القاهري ال�شافعي ،املعروف بابن الفاالتي [870-824هـ].
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من ال�سنن الثابتة(!((1
كما �أق ّر ال�سخاوي –يومها -حتريق كتب ابن عربي ّ
وح�ض عليه حتى تخلو
القاهرة والإ�سكندرية من هذه الكتب التي حتوي البدع وال�ضالالت ،وا�ستند �إلى فعل
واحد منهم بتعزير
واحد من العلماء ،الذين �أمروا ب�إحراق الكتب ،و�أفتى غري ٍ
غري ٍ
وحماكمة من ميتلك ً
ن�سخا من كتب ابن عربي ،ويف كتاب ال�سخاوي وقائع كثرية
مروية عن �أنا�س حملوا هذه الكتب �إلى ال�سوق فكان عاقبة �أمرهم مهانة وخ�سران ًا(.((1
مي ّثل املوقف ال�سابق جز ًءا من الهجوم والرف�ض والإنكار حل�ضور م�ؤلفات ابن
عربي يف م�صر ،بلد الأزهر ال�شريف ،فهل اختلفت الأمور يف وقتنا احلايل؟
احلقيقة �أن هذا املوقف ال يعرب عن �أكرثية علماء الأزهر ،ف�ض ًال عن تعبريه عن
العلماء امل�صريني ،ففي فرتة مت�أخرة عن ع�صر ابن حجر وال�سخاوي وال�سيوطي انتبه
الإمام ال�شعراين (�إمام الت�صوف ال�شعبي يف م�صر) �إلى ما ُيقال عن ابن عربي،
وانت�صر له ،وحاول ب�شكل معريف �أن يقدم هذا الرتاث للجمهور املتعط�ش �إلى املعرفة
ال�صوفية ،لكنه ال يقوى على متابعة ن�صو�ص ابن عربي بنف�سه ،فعرف ال�شعراين عرب
ترجمة مو�سعة بال�شيخ الأكرب ،وعمل جاهدً ا على اخت�صار الفتوحات املكية ،وقد ظل
ً
خمطوطا حتى ُطبع يف م�صر قبل فرتة وجيزة.
هذا العمل
كان ال�شعراين من �أكرث ال�صوفية عناية بكتاب الفتوحات و�أحر�صهم على
درا�سته والإفادة منه .ومع �أننا ال ن�ستطيع �أن نع ّد ال�شعراين من �أتباع مذهب ابن
عربي املخل�ص كالقا�شاين وعبدالكرمي اجليلي ،ف�إن ملالحظاته على كتاب الفتوحات
لق�صته
وتلخي�صاته لكثري من حمتوياته داللة عميقة على اهتمامه به ومب�ؤلفه ،كما �أن ّ
يف م�س�ألة التلخي�ص مغزى بالغ الأهمية يف م�س�ألة �صحة منت الكتاب ،وما يحتمل �أن
مد�سو�سا فيه على امل�ؤلف.
يكون
ً
( ((1راجع ال�سخاوي ،القول املنبي ،م�.س ،جملد .9/2
( ((1راجع ال�سخاوي ،القول املنبي ،م�.س ،جملد  ،20/2وما بعدها.
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اخت�صر ال�شعراين (املتوفى �سنة 973هـ) كتاب الفتوحات يف كتاب �سماه
«لواقح الأنوار القد�سية املنتقاة من الفتوحات املكية» ثم خل�ص هذا التلخي�ص
يف كتاب �آخر �سماه «الكربيت الأحمر من علوم ال�شيخ الأكرب» ،وكذلك كتب كتاب
«اليواقيت واجلواهر» وحاول فيه املطابقة بني عقائد �أهل الك�شف وعقائد �أهل الفكر،
وملأه باقتبا�سات من الفتوحات وغريه من كتب ابن عربي.
ويف �أثناء التلخي�ص ا�ستوقفت نظره عبارات يف الفتوحات ي�ستع�صي التوفيق
بينها وبني مذهب ال�سنة واجلماعة ،فرتدد بني �أن يذكرها و�أن يحذفها .ثم �أتيحت
له فر�صة االطالع على ن�سخة من الفتوحات م�أخوذة من ن�سخة امل�ؤلف يف قونية فقال
يف ذلك ما ي�أتي:
«وقد توقفت حال االخت�صار يف موا�ضع كثرية منها يظهر يل عدم موافقتها ملا
عليه �أهل ال�سنة واجلماعة فحذفتها من هذا املخت�صر ( )...ثم مل �أزل كذلك �أظن �أن
املوا�ضع التي حذفت ثابتة عن ال�شيخ حميي الدين حتى قدم علينا الأخ العامل ال�شريف
�شم�س الدين حممد ابن ال�سيد �أبي الطيب املدين (املتوفى �سنة 955هـ) فذاكرته
يف ذلك .ف�أخرج �إ ّ
يل ن�سخة من الفتوحات التي قابلها على الن�سخة التي عليها خط
ال�شيخ حميي الدين نف�سه بقونية ،فلم �أر فيها �شي ًئا مما توقفت فيه وحذفته .فعلمت
د�سوا على ال�شيخ فيها ما يخالف
�أن الن�سخ التي يف م�صر الآن كلها من الن�سخة التي ُّ
عقائد �أهل ال�سنة واجلماعة ،كما وقع له ذلك يف الف�صو�ص وغريه».
كالما قري ًبا من هذا يف اليواقيت واجلواهر �إال �أنه يروي �أن
ويذكر ال�شعراين ً
الذي �أطلعه على الن�سخة امل�أخوذة من ن�سخة قونية هو ال�شيخ �أبو الطاهر املغربي.
–حر�صا منه على تربئة ابن عربي -قد �أ�سرف يف «احلذف»
والظاهر �أن ال�شعراين
ً
تاما من العنا�صر الفل�سفية
عند تلخي�صه للفتوحات فكادت ملخ�صاته تخلو خل ًوا ً
ال�صوفية التي يت�ألف منها مذهبه ،ومل يظهر فيها �إال العنا�صر الدينية والكالمية
العامة التي يتفق فيها مع ال�سلف� ،أو العنا�صر ال�صوفية ذات ال�صبغة الأخالقية �أو
العملية.
60

1/9/18 2:15 PM

المسبــار
131.indd 60

  هدبع دمحم دلاخ

والظاهر �أن �سيا�سة الإمام ال�شعراين –كما يقول الدكتور �أبو العال عفيفي(-((1
تعم احلاجة �إليه» كما يرى �صاحب ك�شف
يف احلذف كان الرائد فيها «ترك كل ما ال ّ
الظنون وال �شك �أن «ما ال تعم احلاجة �إليه» هو امل�سائل الفل�سفية ال�صوفية اخلا�صة
التي ال يطيق فهمها عامة النا�س ،والتي ال يتفق ظاهرها مع ظاهر ال�شرع .و�إذا كان
ابن عربي –على حد تعبري املقري« :-ظاهري املذهب يف العبادات ،باطني النظر
يف االعتقادات» ف�إن الذي يظهر يف تلخي�صات ال�شعراين هو ابن عربي الذي يتعاطى
بالظاهر ال الباطن ،ابن عربي العامل الفقيه ال ابن عربي ال�صويف الفيل�سوف.
ولهذا ال ن�ستطيع �أن نعترب تلخي�صات ال�شعراين للفتوحات �صورة كاملة لهذا
الكتاب ،وال مرج ًعا ميكن ا�ستخال�ص مذهب ابن عربي منه ،وال�شيء الذي يلفت
النظر يف عبارة ال�شعراين هو �أن ن�سخ الفتوحات التي كانت �شائعة يف م�صر �إلى عهده
احتوت � اً
أقوال مل يجدها يف الن�سخة امل�أخوذة من ن�سخة امل�ؤلف ،و�أن هذه الأقوال قد
د�سها الدا�سون فيها.
ّ
ي�شتد اجلدل حول ابن عربي وي�ضعف ،لكن موقف الأزهر يف وقتنا احلايل
موقف يت�سم بالتقدير والعرفان لأعمال ال�شيخ الأكرب ،فقد �سبق و�أن قدمنا لهذا املقال
باحلديث عن ر�أي مفتي م�صر الأ�سبق ال�شيخ علي جمعة ،وهو �شخ�صية بارزة ال تزال
�آرا�ؤه حمل تقدير واهتمام من جمهور كبري يف م�صر والعامل الإ�سالمي ،وب�صورة
خا�صة ما يتعلق ب�أمور الفقه والدين والت�صوف.
�إن �شخ�صية �أخرى من �شخ�صيات الأزهر املعا�صرة لعبت دو ًرا كب ًريا يف تقدمي
ابن عربي للقارئ العربي املعا�صر� ،أال وهي �شخ�صية �شيخ الأزهر الدكتور �أحمد
الطيب ،فقد �سبق له منذ وقت ترجمة العمل الأهم والأبرز لعثمان يحيىHistoire( :
� )Volumes 2 et classification de l’oeuvre d’Ibn Arabiإلى اللغة العربية،
بعنوان :م�ؤلفات ابن عربي ،تاريخها وت�صنيفها .رمبا ر�أى ال�شيخ �أحمد الطيب �أن
ترجمة هذا العمل التحقيقي �ستحل م�شكلة من م�شاكل التعامل مع الن�صو�ص الأكربية،
( ((1راجع مقال الفتوحات املكية لأبي العال عفيفي ،يف جملة تراث الإن�سانية.
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ففي مقدمة ال�شيخ الطيب لرتجمة عمل مي�شيل �شودكوفيت�ش يرى �أن م�شكلة تراث ابن
عربي تعود �إلى �أمرين :الأول :مو�سوعية هذا الرتاث وتنوع جماالته وحقوله املعرفية،
وتوزعه بني مئات امل�ؤلفات ،ما بني جملدات �ضخمة ،وكتب متو�سطة ،ور�سائل �صغرى،
وما بني مطبوع وخمطوط ،وما بني �صحيح الن�سبة وم�شكوك يف ن�سبته �إليه ومنحول.
لذا �أ�شاد ال�شيخ الطيب -كما �أ�شاد غريه من الباحثني -بجهد عثمان يحيى
الذي خ�ص�ص �أطروحته للدكتوراه بجامعة ال�سوربون بباري�س مل�ؤلفات ابن عربي ،من
حيث ت�صنيفها وتاريخها و�أماكنها ،واملطبوع منها واملخطوط ،واملفقود واملوجود ،يف
قائمة طويلة من مكتبات العامل يف ال�شرق والغرب ،التي ا�ستطاع زيارتها وفح�ص
خزاناتها ،و�صدرت هذه الدرا�سة يف جز�أين باللغة الفرن�سية عام  ،1964من من�شورات
املعهد الفرن�سي بدم�شق(.((1
الأمر الثاين الذي يواجه قارئ ابن عربي ،الغمو�ض ال�شديد الذي ي�ستحكم
من وراء تعبريات من �أجمل التعبريات و�أكرثها دقة وحتديدً ا على امل�ستوى اللغوي
�أو الداليل ،مما يثري يف ذهن القارئ ظنني متناق�ضني متام التناق�ض ،فقد ُيح�سن
الظن مبا يقول ،ويعود به –بعد ت�أويل مي�سور �أو متكلف� -إلى املتعارف عليه من قواعد
الإ�سالم ،وقد ال ُيح�سن الظن فيتوقف عند بع�ض املوا�ضع ليكثف من حولها �أبعادًا
وظال ًال من االرتياب ،يت�أذى منها �آخر املطاف �إلى �أن هذا �أو ذاك من ن�صو�ص ابن
عربي ي�صطدم ويتعار�ض مع هذا الأ�صل �أو ذاك من �أ�صول الإ�سالم.
ميكن اعتبار ترجمة ال�شيخ �أحمد الطيب لكتاب مي�شيل �شودكوفيت�ش الوالي ُة
والنبوة عند ال�شيخ الأكرب حميي الدين بن العربي م�ساهمة يف حل هذه الإ�شكالية
التي جتعل القارئ م�ستب�ص ًرا ال رهي ًنا ملا يقال عن ابن عربي قد ًميا ومرددًا له.
يلتم�س ال�شيخ الطيب العذر لقارئ ابن عربي ،املخالف له بناء على هذين
الأمرين ،ويف الوقت نف�سه يك�شف عن �أن املخالف املقلد البن عربي ال تعدو �آر�ؤاه عن
( ((1راجع :علي� ،شودكوفيت�ش  ،الوالي ُة َوالنبوة عند ال�شيخ الأكرب حميي الدين بن العربي ،ترجمة :ال�شيخ �أحمد الطيب ،ن�شرة دار القبة
الزرقاء ،مراك�ش ،املغرب� ،1998 ،ص�أ.
62

1/9/18 2:15 PM

المسبــار
131.indd 62

  هدبع دمحم دلاخ

كونها جمرد نقل ملا ُيقال عن ابن عربي ،فلم تنفذ �إلى هذا العامل الرثي �أو تتعرف
عليه بالقدر الذي ي�ؤهلها لقول ف�صل يف �ش�أنه .وب�صرف النظر عن املحبة التي يحملها
البع�ض البن عربي ،ال ميكن و�ضع هذه ال�شخ�صية العمالقة �إال �ضمن جمموعة امل�ؤلفني
امل�سلمني ،يذكرنا ما يقوله ال�شيخ الطيب عن ابن عربي ،مبا قاله �ساب ًقا عثمان يحيى،
فحينما �أراد �أن يقدم الفتوحات املكية للقارئ جرد املو�سوعات الإ�سالمية ال�سابقة
بداية من البيان والتبيني واحليوان للجاحظ ور�سائل �إخوان ال�صفا ،وقوت القلوب
لأبي طالب املكي و�إحياء علوم الدين لأبي حامد الغزايل والعقد الفريد البن عبد ربه،
وغريها من املو�سوعات التي جعلته �أن يرى يف الفتوحات خري ممثل وجامع للإ�سالم
واملعارف الإن�سانية.
�إن موقف التوقف عن �إ�صدار حكم يف �ش�أن كتابات ابن عربي ،موقف يراه
ال�شيخ الطيب �أف�ضل بكثري من الت�سرع وتبني �أحكام التكفري اجلزافية ،فهل ت�أثر
الأزهريون املعا�صرون مبا قاله ال�شيخ الطيب؟ وهل كان احلال يف م�صر �أف�ضل من
ال�سابق؟
قبل ع�شرة �أعوام من ترجمة ال�شيخ الطيب لعمل عثمان يحيى م�ؤلفات ابن
عربي ،تاريخها وت�صنيفها ،كان كتاب الفتوحات املكية بتحقيق يحيى قد �صدرت
�أجزاء عدة منه يف م�صر ،بتقدمي �إبراهيم مدكور ،وقد اعرت�ض التيار الإ�سالمي
يف م�صر ممث ًال يف بع�ض الإخوان امل�سلمني على طبع الكتاب ،وكانت ح�صيلة تلك
االعرتا�ضات �أن �أ�صدر �أحدهم كتا ًبا يف القاهرة عام  1989بعنوان :كتاب الفتوحات
أياد خفية ،ن�شرته دار الب�شري للثقافة والعلوم الإ�سالمية .وج�سد
املكية وما وراءها من � ٍ
�صالح جاهني عرب ر�سوماته يف جريدة الأهرام مطالبة بع�ض الإخوان امل�سلمني بحرق
كتاب الفتوحات املكية ،ودار الزمان مرة �أخرى وجتدد احلديث يف وقت تويل الإخوان
امل�سلمني �سدة ال�سلطة يف م�صر ( ،)2013-2012ونوق�ش يف جمل�س ال�شعب �إتالف
كتاب الفتوحات املكية.
على �أية حال ،كانت االعرتا�ضات يف �أغلبها على كتابات ابن عربي من التيارات
المسبــار
1/9/18 2:15 PM

63

131.indd 63

اوخإلا هدض :رصم يف يبرع نبا

الإ�سالمية اعرتا�ضات �سطحية ،مل تقر�أ ابن عربي ومل تتعرف على عامله ،وقد بني
أياد خفية يف
حممود الغراب �أخطاء م�ؤلف كتاب الفتوحات املكية وما وراءها من � ٍ
مقال مطول كتبه ،ظهر من خالله �أن امل�ؤلف اعتمد على �أقوال �شائعة عن ابن عربي
من �أجل �إدانته ،دون الرجوع �إلى امل�صادر املوثقة التي ال يرد فيها �أغلب ما ن�سبه
امل�ؤلف �إلى ابن عربي.
مل تكن االعرتا�ضات على ابن عربي موجهة من الإخوان فح�سب ،بل كان هناك
فئة من م�شايخ الأزهر وطالبه يقولون بكفر ابن عربي ويحذرون من �أعماله.
يف القاهرة القدمية �ضريح �أقيم تقدي ًرا ل�شخ�صية �سيدي علي اخلوا�ص� ،شيخ
الإمام ال�شعراين ،هو �شيخ �صويف تقرتب �صورته من �صورة �شم�س تربيزي م�ؤدب
ومعلم موالنا جالل الدين الرومي ،فالف�ضل يف تكوين ال�شعراين ال�صويف يعود �إلى
�سيدي علي اخلوا�ص ،فكل ر�ؤية حقة عا�شها ال�شعراين وخربها كانت ب�سبب تعرفه
على اخلوا�ص ،ذلك ال�صويف الأمي ،وعنه روى ال�شعراين الكثري من الإ�شارات الإلهية
والفوائد ال�صوفية ،حاول ال�شعراين رد اجلميل لأ�ستاذه ف�صنف عنه كتا ًبا م�ستق ًال
حمل عنوان :درر الغوا�ص من فتاوى �سيدي علي اخلوا�ص .لكننا �إذا تتبعنا م�ؤلفات
ال�شعراين وجردنا مقاالت اخلوا�ص منها� ،سنح�صل على مادة وفرية �أ�ضعاف ما رواه
ال�شعراين يف كتاب الدرر.
ُعني ال�شيخ مروان البجاوي ،وهو �أحد الأئمة املتخرجني يف الأزهر ال�شريف،
إماما وخطي ًبا لهذا امل�سجد .ي�شري البجاوي �إلى عدم جدوى اخلطاب ال�صويف
� ً
الأكربي ،ملا يحمله من باطنية نحن يف غنى عنها اليوم� ،إذ ي�ؤتى الإ�سالم من قبل
غريب مل يجد من ينت�صر له .ومن الالفت للنظر �أن ال�شيخ
ه�ؤالء ،والإ�سالم اليوم ٌ
البجاوي ،وهو �شديد التحري والتدقيق ملا يبثه من �أقوال و�آراء دينية ،ا�ستناده �إلى
�أمنوذج ي�ؤكد خماوفه من انت�شار �آراء ابن عربي و�ضررها بامل�سلمني والإ�سالم،
في�ست�شهد بفاعلية ثقافية لإحدى الكاتبات امل�صريات التي تثري كتاباتها ال�صحافية
الكثري من اجلدل ،وهي بعيدة متام ًا عن �إدراك معنى الت�صوف� ،أو متثيله ،وال يعدو
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ا�ست�شهادها بابن عربي عن كونه نق ًال لبع�ض �أبيات ق�صائده ال�شهرية –�أدين بدين
احلب� -أو قراءة كلمات عابرة ،مثلها مثل غريها من ال�شباب الذين التفتوا �إلى ابن
عربي عرب ق�صائده ال�شعرية ،وب�شكل حمدد بع�ض الأبيات التي يجري فيها ذكر احلب
والوالء له عقيدة ودينا.
�إن الإ�شارة �إلى البجاوي �إ�شارة �إلى التناق�ض الذي يحياه امل�سلم املعا�صر بحكم
خوفه على تدينه وتدين الب�سطاء من �أن يذهب ُ�سدى ،و�أن يقع يف غواية ما تطرحه
الدولة من خطابات ه�شة للدين� ،أو تقدمي مناذج وت�صديرها حتيك الثوب الديني
على قدر ما ُيطلب منها من تفا�صيل.
يظل رد الفعل هنا هو املحرك للخائف على تدينه ويغيب الفعل امل�ؤ�س�س ،ويقع
ال�شخ�ص يف تناق�ضات منطقية ال تظهر له �إال بعد فرتة ،حينما يريد �أن يطور جتربته
�أو ي�ضعها حتت جمهر التقومي وال�صقل.
ميكن �إعطاء �أمنوذج على التناق�ض بالإ�شارة �إلى تبجيل ال�شيخ يو�سف
النبهاين ،الذي تقدر م�ؤلفاته ب�شكل كبري يف الأو�ساط املعادية لل�سلفية والوهابيني،
كما هو مالحظ بو�ضوح عند �أتباع العقيدة الأ�شعرية ،وقد التفت �إلى ذلك العامل
الفرن�سي الذي حتول �إلى الإ�سالم بف�ضل معرفته بالت�صوف ،و�صار ا�سمه علي
�شودكوفيت�ش  ،ي�ؤكد الرجل �أن مقدمة كتاب النبهاين امل�شهور جامع كرامات الأولياء
تلخي�صا للباب ( )73من الفتوحات املكية ،وجميع م�ؤلفاته حتيل بكثافة
ال يعدو كونه
ً
�إلى ابن عربي ،وقد اعتمدها يف الدفاع �ضد اتهامات ابن تيمية و�أن�صاره .فاال�ستناد
�إلى النبهاين وغريه من ال�صوفية املحبني البن عربي هو يف حقيقته عودة �إلى ن�صو�ص
ال�شيخ الأكرب ،فال ميكن الإنكار على ابن عربي ،وتبني �أحاديث بع�ض حمبيه وهي يف
حقيقتها �أحاديث ابن عربي نف�سه .لكننا نلتفت �إلى التب�سيط ونعده ت�صو ًفا «معتد ًال»
وغريه يكون «باطن ًيا» ي�سهل الإنكار عليه.
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ابن عربي من مصر إلى أوروبا

ي�ؤكد �أغلب الدار�سني للت�صوف الأكربي �صعوبة منت ال�شيخ الأكرب ،ويحلو لكثري
من املعلمني يف اجلامعات �أن يذكروا لطالبهم �أنه من ال�صعب على الدار�س �سرب
�أغوار ذلك الن�ص ال�صويف ،لت�شعب م�سالكه وتفرع مو�ضوعاته وكرثتها ،لذا ينبغي
على املتلقي ملا يقال عن هذا املنت �أن يتعامل بحذر �شديد ،وب�شكل خا�ص مع الأحكام
الدينية التي تنزع �إلى تكفري كل خ�صم لأفكارها التي تراها ممثلة للعقيدة القومية.
ُتذكر يف هذا ال�سياق �شهادة �أ�ستاذ الثورة الروحية يف م�صر يف الع�صر
احلديث ،الذي دان له بالف�ضل �شيخ م�شايخ الطرق ال�صوفية �أبو الوفا التفتازاين،
وكتب عنه بعد وفاته مبداد احلب والعرفان ،وكرر هذا ال�صنيع عبدالرحمن بدوي
يف مقال ن�شره بعد وفاته بعنوان« :مات �أ�ستاذنا» ووعد يف نهاية املقال �أن يتابع �سرد
تفا�صيل تك�شف عن امل�سرية العلمية الرثية لأبي العال عفيفي.
كان �أبو العال عفيفي الذي ُيعاد طبع م�ؤلفاته العلمية يف م�صر والعراق ،قد
بد�أ درا�سة الت�صوف على يد امل�ست�شرق الإجنليزي رينولد ني ُكل�سون (Reynold
 ،)Nicholsonوعندما ا�ستع�صى عليه فهم ن�صو�ص ال�شيخ الأكرب ن�صحه �أ�ستاذه
بالعودة �إلى كتب ور�سائل �أخرى البن عربي ،من �ش�أنها �أن ت�ساعده على التعرف بي�سر
�إلى هذا العامل الأكرب.
ي�سرد عفيفي تفا�صيل تلك التجربة الأولى يف مقدمة حتقيقه لـ«ف�صو�ص احلكم»
ويعود �إليه يف حديثه عن ابن عربي يف حياته ،وهو بحث قدمه �ضمن �أعمال الكتاب
التذكاري البن عربي ،ويحتفي بهذه ال�شهادة �أحد الأ�ساتذة الأتراك فيعيد ن�شرها
�ضمن حتقيق جديد يف تركيا لكتاب ف�صو�ص احلكم ،كما يفتتح مي�شيل �شودكوفيت�ش
كتابه عن ابن عربي بحر بال �ساحل ،بتلك ال�شهادة لعفيفي ،ويحاذر بع�ض الدار�سني
عند دخوله �إلى عامل ابن عربي من خالل تذكره ملثل هذا الكالم.
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جمعية الدراسات األكبرية في مصر

عام � 1882أفتى ال�شيخ حممد علي�ش الكبري ،املغربي الأ�صل ،مبروق اخلديوي
توفيق من الدين كمروق ال�سهم من الرمية؛ خليانته دينه ووطنه ،وتال ال�شيخ حممد
عبده هذه الفتوى يف اجلمعية العمومية .كانت هذه الفتوى �سب ًبا لأن يزج بال�شيخ
وحكم عليهما بالإعدام ،وقد مات ال�شيخ الكبري
علي�ش وابنه عبدالرحمن يف ال�سجنُ ،
يف ال�سجن و�آل حكم الإعدام لالبن �إلى النفي خارج م�صر ،فعاد �إلى موطن �أجداده
ف�سجن مرة �أخرى ملدة عامني ،ثم انتقل �إلى دم�شق وهناك
وتعرث به حظه من جديد ُ
التقى بالأمري عبدالقادر اجلزائري وت�ألفت بينهما �صداقة وطيدة ،كان من �أ�س�سها
احلب القوي يف نف�سيهما لل�شيخ الأكرب ابن عربي.
بعد وفاة الأمري عبدالقادر اجلزائري عاد ال�شيخ عبدالرحمن علي�ش �إلى
م�صر بعد عفو امللكة فيكتوريا ،و�أخذ نوره ينبعث من القاهرة �إلى جميع �أقاليم العامل
الإ�سالمي ،و�أ�صبح مثا ًال لل�صويف ال�شاذيل �سامي الروح .كان تاريخ ال�شيخ علي�ش
الكبري �سب ًبا النت�ساب كثريين من الغربيني �إلى الإ�سالم ،فحينما نفتح كتاب «رمزية
ال�صليب» للكاتب الفرن�سي رينيه غينون ( ( )René Guénonاملعروف اي�ض ًا
عبدالواحد يحيى) يواجهنا يف بدايته �إهداء هذا العمل �إلى ال�شيخ علي�ش على النحو
التايل�« :إلى الذكرى املقد�سة :ذكرى ال�شيخ عبدالرحمن علي�ش املالكي املغربي ،الذي
�أدين له بالفكرة الأولى لهذا الكتاب».
مجلة للدراسات األكبرية «إيطالية عربية»

عام  1907كانت ت�صدر يف القاهرة جملة �إيطالية /عربية ُت�سمى «النادي»
�صارت فيما بعد ملهمة ملجالت �أخرى يف فرن�سا برزت فيها روحانية ال�شيخ الأكرب ابن
عربي ،لعل �إيفان غو�ستاف ( )Ivan Gustavهو �صاحب الدور الأبرز يف �إ�صدار هذه
املجلة يف القاهرة� ،إذ بعد التحاقه بالإ�سالم وتعلمه العربية وات�صاله بال�شيخ علي�ش،
�أخذ يكتب املقاالت ويطبع الر�سائل ال�صوفية من م�ؤلفات ال�شيخ الأكرب ،ويرتجم
بع�ض الر�سائل املعينة على التعرف على الت�صوف الأكربي �إلى اللغة الفرن�سية.
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كتب ال�شيخ عبدالرحمن علي�ش عن ال�شيخ الأكرب مقالة ُن�شرت يف جملة النادي،
وقد اختتم ال�شيخ علي�ش مقالته ب�شكر عبدالهادي «�إيفان غو�ستاف» ب�سبب ما �أداه
للح�ضارة الإ�سالمية من خدمة جليلة ،هي تعريف النا�س مبحيي الدين بن عربي ،ويف
ختام مقالته حث ال�شيخ علي�ش عبدالهادي �أن ي�ستمر يف متابعة درا�ساته ال�صوفية،
غري ملتفت ملا يثريه حوله بع�ض ممن مل يفهموا الإ�سالم على حقيقته.
وما �إن ُن�شرت مقالة ال�شيخ علي�ش يف جملة النادي حتى �أعلن يف العدد التايل
و�سميت بالأكربية،
�أنه ت�ألفت جمعية يف �إيطاليا ويف ال�شرق لدرا�سة ابن عربيُ ،
منهاجا لها على النحو التايل:
وو�ضعت
ً
 1.1درا�سة ون�شر تعاليم ال�شيخ حميي الدين �سواء ما يت�صل منها بال�شريعة
وما يت�صل باحلقيقة ،والعمل على طبع م�ؤلفاته وم�ؤلفات تالميذه و�شرحها و�إلقاء
حما�ضرات خا�صة به و�أحاديث ت�شرح �آراءه.
 2.2جمع �أكرب عدد ممكن من حمبي ال�شيخ بن عربي وعقد �صلة قوية بينهم،
تقوم على الأخوة وت�ؤ�س�س على الرتابط الفكري بني النخبة املختارة من ال�شرقيني
والغربيني.
 3.3تقدمي امل�ساعدة املادية والت�شجيع الأدبي ملن هم يف حاجة �إلى ذلك ممن
يتابعون الطريق الذي اختطه حميي الدين بن عربي ،وعلى اخل�صو�ص ه�ؤالء الذي
ين�شرون دعوته بالقول �أو بالعمل.
 4.4وال يقت�صر عمل اجلمعية على ذلك ،بل يتعداه � ً
أي�ضا �إلى درا�سة م�شايخ
ال�صوفية ال�شرقيني كموالنا جالل الدين الرومي مث ًال ،بيد �أن مركز الدائرة يجب �أن
يكون ابن عربي.
 5.5وال �صلة للجماعة قط مب�سائل ال�سيا�سة مهما كان مظهرها؛ �إذ �إنها ال تخرج
عن دائرة البحث يف الدين واحلكمة.
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وبد�أ عبدالهادي ين�شر درا�ساته ال�صوفية وقد �ساعده احلظ ،فوجد حوايل
ع�شرين ر�سالة البن عربي خمطوطة نادرة الوجود ،نفي�سة القيمة ،ف�أخذ يف حتليلها.
ولكن املجلة –للأ�سف -مل ت�سلم من �شر �أعداء الت�صوف ،فق�ضي عليها .ور�أى
عبدالهادي ،متاب ًعا لإ�شارة ال�شيخ علي�ش� ،أن يحاول �إقامة �صلة روحية بني ال�شرق
والغرب ،ف�سافر �إلى فرن�سا ،حيث التقى بغينون وتوطدت ال�صالت بينهما ،وتقا�سما
االهتمام املعريف بال�شيخ الأكرب ابن عربي .وتلك حلقة �أخرى من حلقات االهتمام
بالدرا�سات الأكربية� ،ست�ؤتي ثمارها ب�شكل �أكرب ،وقد ر�صد جز ًءا منها مي�شيل
�شودكوفيت�ش يف كتابه عن ابن عربي.
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