
 من هو ابن عربي؟

أبو بكر محمد بن علي بن محمد بن عربي الطائي األندلسييييي سولسيييو، ميييوسيي مل ا بال يييو  األكبر 
،  الل سيييلو وأه  الوحد  560عام  عند بعض الميييوسووي ولد بمرسيييوو ي مييينا، الااميييانو، سي اميييوف

واالاحادي أي أن هللا هو ك  هذا الوجودي وال سرق بون خالٍق ومخلوٍقي وأن سرعون كان مؤمًناي وإنما 
أنه ادع  أنه وحده الراي وإال سكلنا أربااي وداسع عن سرعون بأنه  -علوه السيييي م-أنكر علوه موسيييي  

ا األعل ي ال نلي الربوبوو عن غورهي إل  غور ذلك من الطوام الاي ال و بلها عاقٌ  سضً  و مد أنه الر
عن مؤمن من األقوا  المنكر  الاي عّدها طائلٌو من العلماء مروًقا وزندقًوي ولم وجد مناميييييييروه وجًها 

عبري: )رأوُن لاأوولها سذكروا أنها مكذوبو علوهي وهذه  يييييهاداٌن ممن عاميييييره وررهي قا  إبراهوم الج
ا بك  كااا أنزله هللاي وبك  نبي أرسيييييله هللامي وقا  نجم الدون ابن  ابَن عربيي وهو  يييييوٌ  نجٌكي وكذل
الحكوم: )قدمن دم ييييييق سمييييييادسن مون ابن عربيي سرأون جنازاه كأنما ُذرا علوها الرمادي سرأواها ال 

كر بعض المداسعون عنه أن سي ك مه ما ا ييييبه جنائز األولواءمي رواهما ابن اوموو بادسييييناد إلوهماي وذ
هو خارج عن ال ييروعو وأن محاولو إرجاك ك مه لل ييرك اكلفٌ،ي وقد مييدر أمٌر سييلطانيل بمنع الن ر 
سي كابهي وهذا سي حا وو ابن عابدوني وثانًوا قو  المنملون من جمهور العلماءي سمن ذلك قو  الحاس  

لُن  وخنا ادمام سراج الدون الُبل وني عن ابن العربي؟ سبادر ابن حجر سي لسان الموزان: )وقد كنُن سأ
له عن ال اضيييييييي ابن العربي  بدون ا  امووًزا  كاسرمي واألكثر أن و ا  عنه ابن عربي  نه  بأ الجواا 

ي وقا  ابن خلدون: )ومن هؤالء المامييييوسو: ابن عربي وابن سييييبعون وابن 543المالكي الماوس  عام 
َجان وأاباعهمي مم ن سلك سبولهم ودان بنحلاهمي ولهم اوالو، كثور  واداولونهاي م حونو من مروح َبرا

َجن البدكي واأوو  ال واهر لذلك عل  أبعد الوجوه وأقبحهاي مما وسيييييا را النا ر سوها  الكلري ومسيييييَاها
ًوي ولو بلم المثني  عسيي  ما من نسييباها إل  الملّو أو عّدها سي ال ييروعوي ولوك ثناُء أحٍد عل  هؤالء حجا

ناو أبلم سض ً أو  هادً  من ك  أحدي وأما حكم هذه الكاا الماضمنو  سف وبلم من اللض ؛ ألن الكااا وال
لالك الع ائد المضييييييلو وما ووجد من نسييييييخها سي أودي الناك مث  اللمييييييو  واللاوحان المكوو البن 

ق بالنار وال سييييي  بالماء حا  عربي.. سالحكم سي هذه الكاا وأمثالها إذهاا أعوانها إذا ُوجدن بالاحرو
ونمحي أثر الكااامي وقا  ا ي الدون السييبكي: )ومن كان من هؤالء المييوسوو كابن عربي وابن سييبعون 
وغورهما سهؤالء ضيييُ ا  ُجهاا  خارجون عن طرو و ادسييي م سضيييً  عن العلماءمي وقا  العز ابن عبد 

حرم سرًجامي وقد حاو  بعض محبوه اأوو  هذه السييي م: )هو  يييو  سيييوء كذااي و و  ب دم العالم وال و
العبار ي وهي مييحوحوي رواها الذهبي بنسييناٍد وابن اوموو بنسييناٍد رخر إل  ابن عبد السيي مي وابن حجر 
بنسييينادهي قا  الذهبي عن كاابه سميييو  الحكم: )ومن أردإ اوالوله كااا اللميييو ي سنن كان ال كلر 

الدون إسماعو  الم ري سي مخامر الروضو: )من  ك سي كلر سوه سما سي الدنوا كلرمي ب  قا   ر، 
طائلو ابن عربي كلرمي وهو أو  من ودخ  سي هذا الحكمي كما قا  اعال : )أدخلوا ر  سرعون أ يييييييد 
العذاامي سنن سرعون داخ  سي ذلك عند سائر العلماء إال ابن عربيي سننه قمر اآلوو عل  ر  سرعوني 

من أسا  بكلره غور من ا دم الحاس  العراقي وابن الجزري وابن جماعو وأن سرعون ال ودخ  سوهاي وم
 .638وعوس  الزواوي والبالسي ال اسعي وابن ه ام النحوي وغورهم كثوري اوسي بدم ق عام 
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