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Abstract 

The Oneness of Allah is the most important belief in the Islamic faith.  Allah 

SWT is one in His Self, His attributes, and His acts. His self is neither composite 

nor divisible in any way.  The effort to understand how the unity and uniqueness 

of God is compatible with the diversity of His attributes produced many 

explanations and doctrines throughout the Islamic History. The most famous 

doctrine is the Asha’riah position, that the attributes neither identical to the self of 

Allah nor different from it. The Mutazilah deny the divine qualities in order to 

maintain the unity of God. This article attempts to explain the position taken on 

this question by Muhyiddin Ibn Arabi – one of the most famous Sufi scholars.  He 

tried to resolve the problem in his own way, based on his conception of “nisab”. 

 تمهيد: 
مشكلة عالقة الصفات بالذات بصورة وحدته تعالى من جميع الوجوه منشأ االشتغال ب

علمية وموضوعية، كيف يمكن المحافظة على وحدانيةة   تعةالى مةع ال ةول ت تةوت الصةفات 
له؟ والمعالجة الفكرية أنتجت عدة مذاهب في هةذه المأةألةت ت ةع وحةدة الةذات فةي حدةار وحةدة 

فةةي أفعالةةه، ف ةةي الحةةم مةةن جميةةع الوجةةوه، حيةة  أنةةه واحةةد فةةى ذاتةةه وواحةةد فةةى صةةفاته وواحةةد 
( محاولةة فةي 1واحدة غير متعددة وال مركبة ألن ا ال تتكون من جنس وفصلت والتن عربةى  

يتتعةةد في ةةا عةةن معدلةةة الصةةفات كمةةا يتتعةةد عةةن الةةذات مةةن ناحيةةة الصةةفات  نفةةي الك ةةرة عةةن 
المغاالت فةي اث بةات حلةى درجةة التجأةيت والتشةتيه والتصةوير تةدرجات ا المتعةددةت نعةر  فةي 

 تداية آراء الفرق باختصار  ت نصل حلى رأي اتن عربيتال

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 أأتاذ مأاعد في كلية الشريعة والدراأات اثأالمية، جامعة قدرت
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 اآلراء حول عالقة الذات بالصفات
حأب، زعموا أن للعالت تجاه الفلأفى حلى ال ول بالوصف الألتى فاث ف د ذهب

، وال حي، وال أميع، وال بصير، وال قديت، وعتروا عنه بأن لت يزل ليس بعالت وال قاد صانعا
 وقالوا بأن الذات تنوب مناب الصفاتتت (2 قالوا: ن ول عين لت يزل

الش رأتاني مذهب  حلى قريب من مذهب الفالأفة، ويصورالمعتزلة  وذهب 
أن صفاته عين ذاتهت قال بعض ت: حن   عالت تذاته  -المعتزلة –ت:" وادعالمعتزلة قائال

بعلت هو ذاته، وقادر ب درة هو ذاته  ت  ل  ن   ع  حوقادر تذاته ال بعلت وقدرةت وقال البع  
وهكذا ألن الصفات لو شاركته في ال دت الذي هو أخص وصف له لشاركته في اثل ية، 

 ا كمعان قائمة حمل   ليأت معان قائمة تذاتهت حن   واتف ت على أن اثرادة والأمع والبصر
 ت(3  بالذات أتلحم باهلل العوار  من ناحية واآللة من ناحية"

يؤدى حلى تشتيه الخالم تشتي ا  -في نظرهت-وا  بات صفات هلل زائدة على ذاته
ر بصفات المخلوقين من ناحية، وتعدد ال دماء من ناحية أخرىت وذلك أن   تعالى حكت بكف

 النصارى، ألن ت قالوا ب دماء  ال ة مع   في األزلت قال تعالى:
ٌد و ا  ن لَّْت ي نت  ُ ﴿ م ا م ْن ح ل ةٍه ح الَّ ح ل ةٌه و اح  ين  ق اُلوْا ح نَّ ّللا     ال ُ    ال   ٍة و  ف ر  الَّذ  وْا ع مَّا لَّ  ْد ك 

ْنُ ْت  ف ُروْا م  ين  ك  نَّ الَّذ   ت األقانيت قدماء ح باتت وت ليت النصارى هو (4 ﴾ع ذ اٌب أ ل يتٌ ي ُ وُلون  ل ي م أَّ
مع   تعالىت ف د أ تتوا هلل تعالى أقانيت  ال ةت وقد عنوا باألقانيت الصفات كالوجود والحياة 
والعلت وأموها األب واثتن وروح ال دس، فالوجود هو األب، والعلت هو االتن، والحياة هي 

ذا كان تروح ال دس الم تت لل دماء ال ال ة كافرا فما الظن بمن أ تت أبعة قدماء أو أك رت  وا 
يتدو أن المعتزلة في نفي ت الصفات الزائدة على الذات كانوا متأ رين بفكرت ت الخاصة عن 
التوحيدت قالوا ت ذا من أجل ح بات الوحدانية الكاملة هلل تعالى التي ت تضى تنزي ه تعالى عن 

 التشتيه أو التعددت         كل شائبة من شوائب
فاهلل  ،ف د صرحوا تزيادة صفات المعانى على الذات وأن ا قائمة ت ا (5) أما األشاعرة

تعالى عالت بعلت، وقادر ب درة، مريد تإرادة، وحي بحياة، أميع بأمع، بصير تبصر، متكلت 
ة مف وما آخر، بكالت، ف الوا: حن هذه الصفات ليأت هي الذات، ألن للذات مف وما وللصف
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ذن ف ذه الصفات ليأت هي عين الذات،  ت(6 اء الصفات مع ب اء الذاتفويمكن توهت انت وا 
 تل زائدة على الذاتت

وبالتالى أن ا غير الذات  ،وأكدوا عدت اأت اللية الصفات بالوجود عن الذات اثل ية
ت وال هي غيره" "ال هي هوفخرجت عن ت عبارت ت المش ورة في عالقة الذات بالصفات أن ا 

نما قلنا :) 7  ي ول االأفرايينى : "ال هي هو" ألن هذه الصفات لو كانت هي هو لت يجز "وا 
ألن العلت ال يكون عالما، وال درة  قادرا وال بشيء من هذه األوصا،، أن يكون هو عالما وال

نما قلنا ال ي ال "حن ا غيره"، أل ن الغيرين يجوز ال تكون قادرة، وال بشيء من هذه الصفات، وا 
وجود أحدهما مع عدت اآلخرت ولما اأتحال هذا المعنى في الذات والصفات لت يجز فيه 

فالصفات ليأت غير الذات ألن معنى الغيرية جواز مفارقة أحد  ت(8 الخال، المغاير"
وهذا ال يتصور فى العالقة تين  (9 الشيئين لآلخر على وجه من الوجوه كما ذكره األشعرى 

وذهتوا أيضا أنه كما ال يجوز أن ي ال حن صفات ذاته أغيار له، وال أن ا  الصفاتتالذات و 
في أنفأ ا متغايرات بحي  ي ال: حن هذه الصفة تغاير تلك الصفة، فكذلك ال ي ال أن ا 
تواف ه أو تخالفه أو تباينه أو تشت ه، ألن جميع ذلك يتضمن المغايرة، وذلك يتضمن جواز 

اآلخرت وذلك محال وال يجوز أن ي ال علمه قدرته، وال أن ي ال أنه عدت أحدهما مع وجود 
غيرها أو يخالف ا أو يواف  ا أو يشت  ا أو اليشت  ا ألن جميع ذلك يتضمن المغايرةت وذلك 

فلت يجعل األشاعرة الصفات ت(10 يتضمن جواز وجود أحدهما مع عدت األخرى وذلك محال
قالوا هي معانى قائمة تذاتهت ذات واحدة  تتعدد ال دماء،زائدة على ذاته حتى المأت لة أعيانا 

نما وجود ذوات ال يعدد ال دماء وهذا، متصفة تجميع صفات الكمال متعددة هو الذي ، وا 
   وصفات ذاته قديمة  ب دت ذاته تعالىت يؤدى حلى المحظور

 :فكر ابن عربي
تين الكتيرتين المعتزلة الكالمي ينأين ي ف اتن عربى من هذا المعترك الفكرى تين فرقت

التى  واألشاعرةت ل د عالج اتن عربى مشكلة ك رة الصفات مع وحدة الذات بدري ته الخاصة
 :الن اط التالية نأتديع حجمال ا في
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    :أوال : عرضه لنظرية األشاعرة
اليوافم اتن عربي األشاعرة في نظريت ت في كون الصفات زائدة على ذاته، يعر  فى 

ى في مأألة زيادة الصفات على أ –والمخالف لنا ى مذهب المخالف له، في ول:"النص التال
حال -بصر تبصر وهكذا جميع ما يتأمى بهوي در ب درة وي تٍ لْ يعلت بع  ي ول: حنه  -الذات

فإنه جعل ذلك كله معاني قائمة تذات  ،  ال هي هو وال هي غيره، ولكن  -صفات التنزيه
، ال جعل الأبعة أصوال (12 اثأفراييني  أتاذ أتو حأحاق، واأل(11 هي أعيان زائدة على ذاته

ويضيف قائال: "وأجمع المتكلمون من األشاعرة  أعيانا زائدة على ذاته اتصفت ت ا ذاته"،
على أن  ت أمورا زائدة على الذات، ونصتوا على ذلك أدلة،  ت حن ت مع حجماع ت على الذات 

الزائد على الذات هل هو عين واحدة، ل ا أحكات مختلفة، لت يجدوا دليال قادعا على أن هذا 
أو هل هذا الزائد أعيان متعددةت لت ي ل حاذقوهت في ذلك شيئا، تل قال بعض ت: يمكن أن 

يان مختلفة، حال أنه زائد يكون األمر في نفأه يرجع حلى عين واحدة، ويمكن أن يرجع حلى أع
، فإن الذات حذا قتلت عينا واحدة زائدة  عدت التحكتت ا هذا المتكلت حال وال فائدة جاء وال تد

ت وهذا قريب (13  جاز أن ت تل عيونا ك يرة زائدة على ذات ا، فتكون ال دماء ال يحصون ك رة"
من االعترا  الذي وج ه المعتزلة لألشاعرة من أن ح بات صفات زائدة يؤدى حلى تعدد 

ين مجموع ذواتت فإن الصفات أعيان زائدة، ن اثله عند المتكلمأويرى اتن عربي ب ال دماءت
:" فأين التوحيد الذي يزعمونه؟ لويتأاءموجودة قائمة تذات الحم وبالمجموع يكون حل ات 
ت فإ بات (15 فأين الوحدانية عندهت؟"  (14 وكذلك الع الء من الفالأفة، عندهت مجموع نأب

هو وال هي  شاعرة بأن ا "ال هياتن عربى قول األويعتتر  الزائدة ينافى الوحدانية فى نظرهت
، ويدل على ن ص ع ل قائله وقصوره فى نظره أك ر غيره" خلفا من الكالت، وقوال ال روح فيه

 من داللته على تنزي هت 
 : االنتقادات التي وجهها للقائلين بالزيادةثانيا

 يعيب على األشاعرة اعتمادهت على بع  األدلة التي ال يجوز اعتمادها فى األمور
على األدلة الواضحة والتراهين الأادعة، وال يصح  االأت راء  ةالع ائد متني ذحاثل ية، 

لة زيادة الصفات:" وتتبعنا أوقياس الغائب على الشاهدت ي ول حاكيا قول األشاعرة فى مأ
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نما الدليل يعدى أن ال يكون عالت حال بصفة  األدلة في المحد ات فما وجدنا عالما لنفأه، وا 
على ذاته تأمى علما، وحكم ا فيمن قامت به أن يكون عالما وقد علمنا أن الحم عالت زائدة 

ف ذا  :"ويضيف فال تد أن يكون له علت، ويكون ذلك العلت صفة زائدة على ذاته قائمة به،
من االأت راء، وهذا الذي دعا المتكلمين أن ي ولوا في صفات الحم ال هي هو وال هي 

ألن  (16 ذكرناه ضرب من االأت راء الذي ال يليم بالجناب العالى" :"وفيما ت يعلمت "غيره
االأت راء  فينكر اتن عربي أن يكون  ،الي ينية ال على االأت راء الظنيمتناها على األدلة 
 تدري ا في العلت باهلل

، وهو متني على قياس الغائب عربي شت ة أخرى لل ائلين بالزائديصور اتن  
نما : " ألك، في ولبالشاهد وا في العبارة عن ذلك مألكا آخر ف الوا: ما ع لناه باالأت راء وا 

قلنا: أعدى الدليل أنه ال يكون عالت حال من قات به العلت، وال تد أن يكون أمرا زائدا على ذات 
العالت، ألنه من صفات المعانى ي در رفعه مع ب اء الذاتت فلما أعداه الدليل ذلك دردناه 

:" حن هذا تدوره قائالفي الحم والخلم"ت ين د اتن عربي هذا االحتجاج  شاهدا وغائبا يعنى
ثأت راء فيعار  اتن عربي اأتخدات من ج ا (17 هرب من ت وعدول عن عين الصواب"

 وقياس الغائب على الشاهد في األمور اثل يةت الأ يت المتني على الظن

ب على الشاهد، واأتدلوا وعمدة األشاعرة في ح بات الزائد وغيريته هو قياس الغائ
وكون الشيء  الى عالمًا وحيًا وقادرًا ونحوهاعلى ذلك بأنَّ النصوص قد وردت بكونه تع

فإن العلة والحد والشرط ال تختلف  ،معلل ب يات العلت به في الشاهد، فكذا في الغائب عالماً 
فكذا في الغائب، وحد   الشيء عالمًا في الشاهد هي العلتغائبًا وشاهدًا، وال شك أنَّ علة كون 

العالت ه نا من قات به العلت، فكذا حده هناكت وشرط صدق المشتم على واحد منا  توت 
أصله، فكذا شرده في الغائب عنَّا، أي واجبًا كان ذلك الغائب أو ملكًا أو جنيًا وي اس على 

 هذا أائر الصفاتت 
قتل األشاعرة أنفأ ت ول د تعر  هذا المألك في االأتدالل حلى االنت ادات من 

:" كيف وال ائس معترٌ، باختال، م تضى الصفات شاهدًا وغائبًاتتتت اثيجي ي ول حي  نرى 
وقد يمنع  توت العلت وال درة وغيرهما من الصفات في الشاهد، تل ال اتت فيه تي ين هو 
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ت فالمتكلمون (18 العالمية وال ادرية والمريدية، ال ما هي مشت ة من ا، فيضمحل ال ياس بالكلية
أنفأ ت لت يرتضوا اأتخدات هذا المن ج في األمور الع ديةت فيتفم اتن عربي مع ت في ن ده 

 وال ول بعدت صالحيته في العلوت اثل يةت
 ثالثا: رأيه في المسألة 

ومنزهة عن التوقف على أي شيءت فكل  حن الذات الم دأة غنية عن كل شيء
التي هي مرتبة ل ذه الذات والتي ال يأتح  ا حال    ةياأللوهالصفات واألأماء مضافة حلى 

ضافات وأحكاما تدلت ا الممكنات لتكون مألوهة وموجودة  وذهب حلى كون الصفات نأبا وا 
رت ا اعتبارية ال تؤ ر في والنأب ال توصف بالوجود ف ي أشبه شيء بالحال االعتزالى فك 

، زائدة على ذاتهلصفات أعيانا وجودية وينكر أن تكون ا، ألن النأب ال عين ل االذات 
نأب وأحكات على ح ائم مع ولة غير وجودية، فالذات  -أي األأماء–أن اي ول:" وأما عندنا 

باألحكات واثضافات ، ال ال يتك ر حال باألعيان الوجودية غير متك رة ت ا، ألن الشيئ
ضافا، (19 والنأب" ، جع حلى عين واحدةت تر وي ول فى مكان آخر:" األأماء اثل ية نأب وا 

 حذ ال يصح هناك ك رة توجود أعيان فيه كما زعت من ال علت له باهلل من بع  النظار
اتن و  ت (20 تل هي عين الموصو، غايرة للموصو، في حال اتصافه ت اوالصفة ليأت م

ال عربي ال ي ول بعينية الصفات للذات كما ي ول متكلموا األشاعرة، وال يمنع من ال ول بأن ا 
 تهي هي وال هي غيرها، على المعنى الذي ي صده، أي دون تصور زائد على الذات

 :" ولويبدل اتن عربي أن تكون الصفات أعيانا زائدة على الذات ويتأاءل 
كانت الصفات أعيانا زائدة وما هو حله حال ت ا لكانت األلوهية معلولة ت ا فال يخلو أن تكةون  

علة لنفأه أو التكون  هةي عةين اثلةه( فةاهلل ال يكةون معلةوال  له فالشيء ال يكون ثهي عين ا
لعلة ليأت عينه، فإن العلة مت دمة على المعلول بالرتبة فيلزت من ذلك افت ار اثله مةن كونةه 
معلوال ل ذه األعيان الزائةدة التةي هةي علةة لةه وهةو محةالت  ةت حن الشةيء المعلةول ال يكةون لةه 

 ا حال ت ا، فبدةل أن تكةون األأةماء والصةفات أعيانةا زائةدة علةى علتان وهذه ك يرة وال يكون حل
الةةن ص فةةي  حلةةىغيةةره، أو  حلةةىافت ةةاره تعةةالى  حلةةىو ةةت ال ةةول بالزيةةادة يةةؤدي  ت(21 ذاته تعالى"

 ، وكال األمرين محال عليه تعالىتذاته
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ضةةافات، حيةة  ي ةةول:" كةةون البةةارى   ومةةن هنةةا اختةةار اتةةن عربةةي أن يأةةمي الصةةفات نأةةبا وا 
ضةةافات لةةه ال أعيةةان زائةةدة لمةةا يةةؤدى حلةةى نعت ةةا عال مةةا حيةةا قةةادرا حلةةى أةةائر الصةةفات نأةةب وا 

وهةةو كامةةل لذاتةةه، فالزائةةد بالةةذات  د نةةاقص بالةةذات عةةن كمالةةه بالزائةةدبةةالن ص، حذ الكامةةل بالزائةة
)22 على الذات محال وبالنأب واثضافة ليس بمحال"

 ۔

كةون البةارى حيةا عالمةا قةادرا حلةى ويؤكد نفس الفكرة فةي كتةاب المأةائل حية  ي ةول: " 
غير ذلك من أوصا، الكمال عندنا أحكات للذات أضيفت، والوصف ت ا ال ترجةع حلةى أعيةان 

، فةةةإن فيةةةه ن ةةةص الةةةذات والةةةن ص ، فمحةةةال كمالةةةه بالزائةةةدزائةةةدة علةةةى الةةةذات ألنةةةه كامةةةل الةةةذات
ات ي ةول:" حن وفي كتاب الجاللة عندما يتحةد  عةن الصةف ت(23 محال، فالكمال بالزائد محال"

 ت (24 من أ تت أعيان ا زائدة على الذات الموصوفة ف د أ تت العدد والك رة واثفت ار فى  "
 :تحصل لدينا مما أتم من نصوصه عدة انت ادات لل ائلين بالزيادة، من ا 

 أوال: أن ال ول بالزيادة يؤدى حلى كون األلوهية معلولة بهت
 اقصا بالذات مكتمال بالغيرت انيا: أنه يؤدي حلى كون اثله ن

   ال ا: أنه  يؤدي حلى التعدد والك رةت
ت حلى الغير وهذا محالت ف و غني علي اثدالق اثلهوكل هذه األقوال مآله افت ار  
ى عند الكالت عل ، يذكرفي نصف م ولت ت "الهي غيره"من المتكلمين ال يوافم األشاعرة ف و 

، وما هو هوف ط، وأما قوله:  ما هو غيرهوهو قول المتكلت "والعلت ذاتي للعالت  :صفة العلت
أن يكون هو، وما قدر  -اي المتكلت –، فنفى هوبعد هذا ف و لما يري أنه مع ول زائد على 

على أن ي تت هو من غير علت يصفه به، ف ال: ما هو غيره، فحار فندم بما أعداه ف مه، 
حذا قلنا نحن  اة:" ولكن  يتين أنه ال ي ول بالزائد  ت ف ال: حن صفة الحم ال هي هو وال هي غيره

ونحن ال ن ول  ، فإنه يع ل الزائد وال تدَّ م ل هذا ال ول ما ن وله على حد   ما ي وله المتكلت
نه ي تت أت يتتين (25 بالزائد، فما يزيد المتكلت على من ي ول حن   ف ير حال بحأن العبارة"

، ليس أمرا زائدا على ذاته جودها هو عين وجود الذاتبمعنى أن و أو الصفات نفس الذات 
فذهتوا  -قدس   أأرارهت-"وأما الصوفية كما يذكر الجامي: وعلى هذا الرأى معظت الصوفية

 ت(26 وغيرها بحأب التع ل" فاته تعالى عين ذاته بحأب الوجودحلى أن ص
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ذا كان اتن عربي ال   افةم الفالأةفة ال ةائلين وال يو  يوافم األشاعرة فى زيادة الصةفاتوا 
نةةافي التوحيةةد والوحدانيةةة فةةي كةةال المةةذهتين ي-ذات اثل يةةة مةةع الصةةفات مجمةةوع نأةةب،بةةأن الةة
 فيما ذهتوا حليه في حنكار صفات المعاني ال ائمة تذاته!المعتزلة  يوافم، ف ل يعنى أنه نظره

 ، حذالمذهتينرغت التشابه ال ائت تين ال نأتديع أن نجزت بأنه قائل بمذهب المعتزلة  
ن   حأن ت لما هربوا من ح بات صفة زائدة على ذات الحم تنزي ا للحم قالوا: " :ي ول عن ت

ت ، فالمعتزلة فى نظره ل(27 قادر بال ادرية، ف اربت األمر"قائل بال ائلية، عالت بالعالمية، 
العت ادهت أن  وقد أنكروا وجود صفات المعانى ال ائمة تذاته تتوصل حلى ح ي ة األمر كاملة

، دد ال دماء وبالتالى تعدد اآلل ةح بات ا يؤدى حلى التركيب ومن  ت الجأمية أو ال ول تتع
وكالهما بادل منا، لأللوهيةت فأنكرت المعتزلة الصفات الوجودية الزائدة على ذاته هربا من 

ريم الن ل، ح بات تعدد ال دماء، ولكن ا لت تأتدع حنكار ما  تت من الصفات ال توتية عن د
فأ تتت األحكات المترتبة ل ذه الصفات م ل العالمية وال ادرية التى هي األحوال، فإ بات م ل 

نما يأتى (28 ألن ا ال تتصف بالوجود وال بالعدت ألحوال ال يؤدى حلى تعدد الذواتهذه ا ت وا 
تزلة ت وكان غر  المعت قائمة تذاته كما فعلت األشاعرةالتعدد عن دريم ح بات موجوادا

من هذا اثنكار للزائد هو ح بات الوحدانية الكاملة للذات اثل ية، وهو نفس الغر  الذى 
 تن من غير حنكار ما  تت من الصفاترمى حليه اتن عربى، لك

حن من يتوقف  ع المعتزلة في مأألة الصفاتول د ات مه د/ على أامى النشار باتبا 
على أنه كان ملما بآراء الفالأفة والمتكلمين في هذا الصددت يعلت على نصوص اتن عربى 

وفي نفس الوقت  ة في جعل الصفات زائدة على الذاتنأتديع أن ن ول أنه لت يوافم األشاعر 
ال نأتديع أن نجزت بأنه تأ ر أو يردد آراء المعتزلةتوهو يعالج المأألة عن دريم ح بات 

ضافات للذات العل تعدد النأب على عين واحدة ال يوجب تعدد و يةت صفات المعانى نأبا وا 
، العينت أما المعتزلة ف د نفوا أصال وجود هذه الصفات العت ادهت أنه يؤدى حلى تعدد ال دماء

ركز المعتزلة على هذه الن دة في ردهت لألشاعرة تينما نرى اتن عربى يركز على الناحية و 
 توالغنى الكمالية
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 ن عربيرابعا : مفهوم النسب عند اب
ويعةةالج بةةه عةةدة قضةةايا حل يةةة وقفةةت أمام ةةا  علةةت النأةةب عنةةده أحةةد أقأةةات العلةةت اثل ةةي     

وهةةذا العلةةت أحةةد مفةةاتيح ف ةةت معضةةالت اتةةن ، الع ةةول عةةاجزة عةةن تفأةةيرها وحةةائرة عةةن ف م ةةا
وباثضافة حلى ال ضية الأاب ة التى اأتعان في ا تنظرية النأب لتفأير ك رة الصفات  عربىت
 ت(29 ية الذات نراه يفأر به عدة قضايا رئيأيةمع أحد
، وليأت أعيانا وال أشةياء، و أمر مع ول غير موجود تين ا نينوالنأب كما يصوره ه 

نمةا هةةي أمةو  ، فإنةةه ال ال ةةدت وال ت تةل معنةةى الحةدو  وال ر عدميةةة بةالنظر حلةةى ح ةائم النأةةبوا 
نمةوال تدرك  هذا الوصف حال الوجود أو العدت ي تل ، والنأةب ا تعلةت عةن دريةم الةدليلكشفا، وا 

ن لةةةت يكةةةن ل ةةةا وجةةةود عنيةةةى ت (30 متميةةةزة بعضةةة ا عةةةن بعةةة ، ومع وليةةةة النأةةةب ال تتتةةةدل وا 
فتصةةوره للنأةةب قةةائت علةةى أن ةةا أمةةر مع ةةول تةةين ا نةةين،  يتةةدو أن هةةذه الفكةةرة شةةتي ة تنظريةةة 

ا كمةةةة -أى النأةةةةب-ى نفأةةةةه صةةةةرح ت ةةةةذا عنةةةةدما قةةةةال " وهةةةةياألحةةةةوال اثعتزالةةةةي، واتةةةةن عربةةةة
ن تشةةات ت الفكرتةةان مةةن حيةة  (31 التتصةةف بةةالوجود التتصةةف بالعةةدت أيضةةا كةةاألحوال " ، وا 

 الواأدية حال أننا يمكن أن نالحظ الفرق األأاأي التالي تين الفكرتين وهي: 
، فى زلة لل رب من ح بات تعدد ال دماءحن األحوال نظرية كالمية بحتة أ تت ا المعت 

، يشمل الوجود كله، وما أب حلى تناء نظات كونى شاملة النحين يرت ى اتن عربي بفكر 
ت وهاك بع  النماذج التى اأتعان في ا أبا حال مجرد لتنة فى هذا النظاتاعتباره الصفات ن

فى األمور اثل ية  اتن عربي بفكرة النأب للخروج من المشاكل التي تعتر  الباح 
 والكونت

ذات الحم تعالى عنده لت يظ ر عن ا ، فال ظ ور العال ت من العدت للوجوديفأر به م 
أن ينأةب حلةى هةذه الةذات أن ةا  وهةو  ا ذاتا غيةر منأةوب حلي ةا أمةر آخةرشيء أصال من كون

، اثرادةت الحيةةةاة، العلةةةت، قةةةادرة علةةةى اثيجةةةاد والعةةةال ت يدلةةةب مةةةن الح ةةةائم اثل يةةةة أربةةةع نأةةةب
ذا اأةندت  العةال ت إموجد للعالتت فال درةت حذا  تتت هذه األربع النأب للواجب الوجود صح أنه ال

حليه تعالى في الوجود وقلت  حنه موجد العالت لت يتمكن لةك أن تع ةل هةذا حال تنأةب ت تت ةا مةن 
رادةت فةة وجةةد شةةيئا ت ةةا حال عةةن تعلةةم أن كانةةت أعيانةةا زائةةدة علةةى ذات فمةةا إحيةةاة وعلةةت وقةةدرة وا 
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ن كانةت هةذه نمةا  ةت  بالذي حد  والتعلةم نأةبة من ةا حلةى المتعلةم، وا  الصةفات ليأةت تزائةدة وا 
عين واحدة  وهي الذات وتوج ات ا على حيجاد الممكنات، فالتوج ات نأبت وهي مختلفة لمةا 

أةةواء قلنةةا حن الصةةفات زائةةدة علةةى الةةذات أت قلنةةا ذات  ، (32 يظ ةةر فةةي العةةالت مةةن االخةةتال،
 ير ظ ور العالتت واحدة ل ا توج ات ففى كلتا الحالتين التد أن ن تت النأب حتى يمكن تفأ

ويةةرى اتةةن عربةةي بةةأن ح ي ةةة الممكنةةات هةةي التةةي أعدةةت هةةذه النأةةب للةةذات، فتظ ةةر  
عنةةدما ننظةةر حلةةى  الحةةم مةةن حيةة  مةةا يدلبةةه الممكةةنت وكونةةه قةةادرا فيدلةةب الم ةةدور  النأةةب

ة د قيةل فيةه حنةه قةادر علةى اثيجةاد، ولةوال ذاك مةا أوجةدت ومريدا فيدلب المرادت فاذا أوجد الموج 
ذا ، وأةتب هةذا كلةه حنمةا بةأمر دون غيةره ممةا يجةوز أن ي ةوت بةه قيةل مريةدٌ  ص الممكةن  خص   وا 

 فالممكنات هي التي أعدت هذه النأب للذاتت ت(33 تعديه ح ي ة الممكن
وم ال آخر على ربط اتن عربي قضية أخرى بمف وت النأب، وهي كيفية تعلم 

وذلك أن   قد أوجب على ت الوجوب اثل ي على الحضرة اثل ية عن دريم علت النأب
على  وقد أوجب التعريف   ت وجب على   حال ما أوجبه على نفأهنونحن ال واجبات، نفأه 

ت يل  ﴿:نفأه ب وله تعالى ل ى ّللا   ق ْصُد الأَّ ن ين  ﴿(34 ﴾و ع  ل ْين ا ن ْصُر اْلُمْؤم  ان  ح  ًّا ع  ك  ت ب  ﴿(35 ﴾و  ك 
ب   ه  الرَّْحم ة  ر  ل ى ن ْفأ  "على الح ي ة حنما وجب ذلك على النأبة ال على ، يرى أنه (36 ﴾ُكْت ع 

رعى، فكأنه لما تعلم شالواجب ال فإنه يتعالى أن يجب عليه من أجل حد   ،نفأه  أي ذاته(
لت  بما هو ع   تتعيين الدريم التي في ا أعادتناالعلت اثل ي أزال  صورة التتليغ  لتولت يكن للع 

تعين التتليغ على نأبة كونه متكلما تتعريف الدريم التي في ا ت، الكالوكان التتليغ من صفة 
نه من ذلكت فكان أعادة العباد التي عين ا العلتت فأبان الكالت اثل ي تترجمة عن العلت ما عي  

وكذلك أائر النأب اثل ية من حرادة وقدرة وغير  ، الوجوب على النأبة فإن ا نأب مختلفة
 ۔(37 "ذلك

األمور اثل ية المتعل ةة  ن عربي مف وت النأب في تفأير العديد منوهكذا يأتخدت ات
نمةةةا هةةةي أمةةةور عدميةةةة بةةةالنظر حلةةةى ح ةةةائم  ،والنأةةةب عنةةةده ليأةةةت أعيانةةةا وال أشةةةياء بةةةالكون  وا 

النأب، يم ل على عدميته ب وله:" فاذا لت يكن فةي الوجةود شةيء أةواه فلةيس م لةه شةيء ألنةه 
، ألنةه لةيس ود غير النأب، وهذه النأب ال يما ل الحم، أى حذا لت يكن في الوج(38  ليس  ت"



 
 

 4102يونيو  -يناير عالقة الذات ابلصفات اإلهلية يف فكر حميي الدين بن عريب ۱عدد ،        ۱برجس: ج 

019 

 

 

 

 

نمةةا هةةي نأةةب ةةت  ذا كةةان  وهةةي ال تتصةةف بةةالوجود حتةةى يما لةةه، ، وجةةود مأةةت ل يما لةةه، وا  وا 
ر وهذه النأب أمور عدمية فكيف يؤ    لممكنات عن دريم النأب واثضافاتالحم يؤ ر في ا

  ؟ العدت في حيجاد الممكنات
ن العجةب إفةحية  ي ةول:"  الن دةة عنةد مةا قةال بفكةرة النأةبولت يغفل اتن عربى هذه  

نما العجب من معدوت يؤ رت والنأةب كل ةا أمةور عدميةةليس من موجود يؤ    ول ةا األ ةر  ، ر وا 
ومع تصريحه المتكرر على عدمية النأب نراه يجعل ل ةا نوعةا مةن الوجةود حتةى  ت(39 "والحكت

 يتتت فمةةا خةةرج موجةةود عةةن تةةأ ير وجةةود: "يظ ةةر الكةةون مةةن العةةدت للوجةةودت فنةةراه مةة ال ي ةةول
فالعةدت ال  ، ت وال مؤ ر في الح ي ة حال النأب، وهي أمور عدمية علي ا روائح وجوديةةيوعدم

والعةةدت  ت(40 يةةؤ ر مةةن غيةةر أن تشةةت منةةه روائةةح الوجةةود، والوجةةود ال أ ةةر لةةه حال تنأةةبة عدميةةة"
ى الح ي ةةة هةةذه قضةةية صةةعب وفةة تيةةؤ ر عةةن دريةةم نأةةبة عدميةةةالوجةةود ، و المدلةةم ال أ ةةر لةةه

فةةى  ۔التةي ال وجةود ل ةةا فةى نفةةس األمةر ، تصةورهات أراد اتةن عربةةي  حةل قضةةية تةأ ير النأةةب
لعةل مذهبةه األأاأةي  ى ليس لةه مأةتند ال ع لةي وال شةرعيوهذا الحل كما أر ت اثيجادعملية 

تةةى ال حأو ال ةةول ت ةةا نظريةةة النأةةب ل هكةةان مصةةدر وحيةة  وحةةدة الوجةةود( فةةى الوجةةود الواحةةد 
 يعدد الوجودت 

قضةةةية عالقةةةة الصةةةفات حةةةل اتةةةن عربةةةي فةةةي  عةةةالجنأةةةتديع أن ن ةةةول بةةةأن  وختاماااا:
أاأةة ا، أمةةن ولكن ةةا لةةت تحةةل ال ضةةية  يةةدةالنأةةب محاولةةة ج مف ةةوتبالةةذات اثل يةةة عةةن دريةةم 

األشةةاعرة والمعتزلةةة لةةت تأةةلت مةةن االنت ةةادات، ولكةةن المؤكةةد أن الكةةل أراد تنزيةةه  ولكمةةا أن حلةة
ن اختلفةةت األأةةاليب،  تعةةالى عةةن التعةةددأةةبحانه البةةاري  التوحيةةد أخةةص ال شةةك أن ع يةةدة و وا 
لةذي ال يعتتةر اتةن عربةي مةن أأةادين ال ةول توحةدة الوجةود او ديننةا اثأةالت، تتميةز ت ةا صفة 

 كةةةل مف ةةةوت يةةةؤدي حلةةةى ح بةةةات وجةةةودينحنكةةةار ، وبالتةةةالي حةةةاول يةةةرى وجةةةودين فةةةي هةةةذا العةةةالت
 تممةةا يةةؤدي حلةةى التعةةدد تعةةالى ذاتةةهي تةةت صةةفات زائةةدة علةةى  اختةةرع مف ةةوت النأةةب حتةةى الو 

أواء أصاب أت أخدةأ فةي هةذه ال ضةية حال أنةه وضةع لتنةة فةي الفكةر اثأةالمي مةع األشةاعرة 
 تو  أعلت تقضية كانت من أم ات المأائل تين الفرق اثأالميةوالمعتزلة في شرح 

 



 
 

 4102يونيو  -يناير عالقة الذات ابلصفات اإلهلية يف فكر حميي الدين بن عريب ۱عدد ،        ۱برجس: ج 

019 

 

 

 

 

 :المصادر والمراجعأهم 
 ال رآن الكريتت 
 ،لتنان -تيروت  ،الفتوحات المكية فى معرفة األأرار المالكية والملكية، محيى الدين اتن عربي ،

 ت العربي للدباعة والنشر والتوزيع دار ححياء الترا ، ت0559-هة0109الدبعة األولى
 معار، ، مدبعة جمعية دائرة ال، وهو كلمة  ت ال ندكتاب الجاللة ن عربي، محيى الدين،ات

 تهة0190آباد الدكن، حيدر  -الع مانية
 حيدرآباد -معار، الع مانية ، ال ند، مدبعة جمعية دائرة الكتاب المأائل، اتن عربي، محيى الدين

 ته0199الدكن، 
 ضمن  تح يم وت ديت / أعيد عتد الفتاحت . الدرة التيضاء، رأالة اتن عربي، محيى الدين

 ت بياثنتشار العر  مؤأأةت، 0،1111تيروت، ط: ،اتن عربيئل ارأ

 تيروت .التبصير فى الدين وتمييز الفرقة الناجية عن الفرقة ال الكين ، ، أتو مظفراالأفراييني، 
 تدار الكتب العلمية  ،ت0555-هة0111طتال انية

 لدين عتد  : محمد محيتح يم. واختال، المصلين م االت اثأالميين،  ألشعري، أتو الحأنا
   تت0551-هة 0100،المكتبة المصريةال اهرة،  ،الحميد

 عتد   محمود محمد  وضع حواشيه. فى أصول الدينالشامل  ،تدون ت ،، أتو المعاليالجويني
 ، تيروت ت0، ط:ية،  دار الكتب العلمعمر، تيروت

  ،مكتبة  مراجعة وت ديت: ده عتد الرؤو، أعد،، معالت أصول الدينالرازي، فخر الدين، تدون
 تالكليات األزهرية

 ت مع الكترى على ع يدة أهل التوحيد شرح الأنوأي  ،تد   محمد تن يوأفأتو ع ،الأنوأي
 تمصدفى الباتى الحلتى، ت0519-هة0191طتاألولى، مصر .حاشية ثأماعيل الحامدي

 تمحمد شاه الف حأن جلتى وال انية للمولى ، الأيالكوتي، عتد الكريت 
  هة0119طتاألولى، ال اهرة ،نىح الأيد محمد تدر الدين النعأاتصحي ،شرح المواقف  ،نارى-

 تمدبعة الأعادة  ت،0519
  ،ال اهرة، ملتزت الدبع ،اليواقيت والجواهر فى تيان ع ائد األكاتر تدون، ،عتد الوهابالشعراني :

 عتد الحميد أحمد حنفي ت
 ،حمةةد  : األأةةتاذ أحمةةد ف مةةيتصةةحيح وتعليةةم .الملةةل والنحةةل الش رأةةتاني ، محمةةد عتةةد الكةةريت، 

 تدار الكتب العلمية، ت0551-هة0101 األولى طت، تيروت
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 الهوامش
                                                 

ي المل ب تة"محيى الدين" و "الشيخ األكتر"، على تن عتد   الدائي الحاتم نهو محمد ت(    1) 
هة في مرأيه بأندلس، نشأ في تيت 065رمضان أنة  71والمعرو، تة"اتن عربي"، ولد ليلة اث نين 

علت، واهتت بالعلت والمعرفة منذ نعومة أظفاره وعكف على دراأة جميع العلوت المعروفة في عصره، 
حالت علمية واأتكشافيةت ترك  روة فكرية عظيمة ال ت در وتن ل تين التلدان في الشرق والغرب في ر 

هة، ودفن بأفح جتل 636ت من، ومن أش ر كتبه الفتوحات المكية، توفي رضي   عنه أنة 
نفح  ،ت0515-هة0199، أحمد تن محمد الم ري  التلمأاني،أنظر ترجمته في:   قاأيون بأوريات

، لعمر رضا كحالة،ت و 59، صة0الأعادةت جة ال اهرة ، مدبعة، الطيب من غصن أندلس الرطيب
ت، 0599، آأين، بال يوس ت و11،صة00تيروت، مكتبة الم نى، جة، معجم المؤلفين تدون تاريخ،

ت، ال اهرة، مكتبة اثنجلو 0599ترجمة : د/عتد الرحمن تدوي ، ابن عربي حياته ومذهبه، 
 المصرية (ت

 
لدين عتد  تح يم: محمد محي ألتي الحأن األشعري ، .واختال، المصلين م االت اثأالميين  ( 2  

 ت191، 1/099 تت0551-هة 0100المكتبة المصرية،ال اهرة،  الحميد،
تصحيح وتعليم: األأتاذ أحمد ف مي  حمد، تيروت، طت األولى للش رأتاني ، ، الملل والنحل  ( 3  

 ت7/157 صة ت، دار الكتب العلميةت7995-هة7175
 ت91: ئدةالماأورة ا  ( 4  

ليه ينأب فكر أهل الأنة 165بصرة أنة الهت أتباع اثمات أتو الحأن األشعري المولود ب(   5)  ه، وا 
ومن  ،والضالل، وكان له تالميذ وأتباع والجماعة، وله مصنفات عديدة في الرد على أهل التدع والزيغ

يم ل فكر هو و لجامعات العالمية، ، والغزالي، وفكره يدرس في العديد من اأش رهت الباقالني، والجويني
تاريخ المذاهب كتاب    راجع هت 311ت توفي أنة مع اثمات الماتريدي أهل الأنة والجماعة

 (761-707دار الفكر العربي، ال اهرة، صة  –إلمات محمد أتوزهرة ل، اإلسالمية
أعد، مكتبة الكليات  مراجعة وت ديت: ده عتد الرؤو،فخر الدين الرازي، معالت أصول الدين،   ( 6  

  119 :صوراجع: الجويني، الشامل ، 99ص :أصول الدين، معالت الرازي األزهريةت
وهو ت ركن الدينتأتو حأحاق حتراهيت تن محمد تن حتراهيت تن م ران،  المل ب اثأفراييني هو   ( 7  

صول الدين والرد : جامع الخلي في أوله مصنفات في  فنون عديدة، من ااألصولي الف يه المتكلت، 
لذهتي ، شمس الدين ا ،سير أعالم النبالء: ه فيأنظر ترجمت  هت 176توفي أنة  على الملحدينت

 ت(73/757 ت ، 1556دبعة  دار الحدي  ، ال اهرة،
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، تيروت، أتو مظفر اثأفراييني .التبصير فى الدين وتمييز الفرقة الناجية عن الفرقة ال الكين  ( 8  

 ت091البغدادي، صة دار الكتب العلمية  ت،0555-هة0111طتال انية
: د/ ألشعرى ، صححه وقدت له وعلم عليهلإلمات أتي الحأن ا ت اللمع فى الرد على أهل الزيغ والتدع  ( 9  

 ت15ة صة تدون تاريخ ،   ،حمودة غرابة ، المكتبة األزهرية  للترا 
 ت091صة  :التبصير في الدين(  10  
ذهب األشاعرة أن ت لت ي تتو الصفات أعيانا زائدة، تل معاني زائدة قائمة تذاته تعالىت والمش ور من م ( 11  

الصفات الوجودية التي ل ا وجود بأن ا صفات المعاني ولعل الذي دعا اتن عربي هو تعريف بعض ت ل
ركات الت ألتيحاشية الصاوى على شرح الخريدة الت يةتى نفأ ات  فى نفأ ا، ف ت ي تتون ل ا وجودا ف

الوجود فى ولعل اتن عربي اعتتر ح بات  (99صتدون تاريخ، أت امة ت الأحمد الدردير ، مدبعة ا
زائدة، وين ل أحد العلماء عن جم ور أهل الأنة قول ت بعينية الصفاتت وهو العالمة  اعياننفأ ا أ 
الرحيت الكردي  عتد الوسيلة في شرح الفضيلة في كتابه بالمولوي المل ب  عبد الرحيم الكرديالأيد 

  919ص www.al-razi.net شبكة اثنترنتن ال عن موقع اثمات الرازي من   المل ب بالمولوي 
وذهب جم ور أهل الأنة حلى أن ا غير ذاته تعالى وزائدة عليه حي  ند ت النصوص بأنه  "قال:

أخذ تعالى حي عالت مريد قادر أميع بصير متكلت، وصدق المشتم على شيء ي تضي  توت م
االشت اق له، وليس المأخذ الذي هو الحياة والعلت ونظائرهما من االعتباريات كاثمكان والوجوب 
واالمتناع حتى ي ال تزيادت ا على الموصو، ذهنًا ال عينًا، تل هي ح ائم عينية، فإن العلت مف ود في 

ليس المراد ت ذا الكالت زيد م اًل،  ت يحصل فيزداد شيئًا فشيئاً، وبه يحصل التفاوت تين الناس، و 
ال ياس حتى ي ال: حن قياس الغائب على الشاهد غير مفيد، مع أن ما يفيده ال ياس هو الظن، وال 
يعتتر في االعت اديات، تل الم صود التنتيه على تداهة كونه عينيًا بمالحظته في زيد، فإنَّ العلت علت، 

ن كان للذات قديمًا شاماًل وفينا حاد ًا وغير شا فدل هذا على أن هناك من األشاعرة من يرون مل"ت وا 
 ت عربي على األشاعرة كان فى مكانه عينيت ا، فاعترا  اتن

 .9(  سبقت ترجمته في هامش رقم 12) 
دار ححياء الترا  ،  تن عربيلمحيى الدين ، الفتوحات المكية فى معرفة األأرار المالكية والملكية(   13  

 ت 0/199 ت، تيروتوزيعالعربي للدباعة والنشر والت
نما الصفات ليأت وراء الذات معانى احدة الك رة في ا توجه من الوجوهألن ت اعت دوا أن ذاته و  (  14   ، وا 

 ت(0/95 رأتاني للش –ب واللوازتت   راجع الملل والنحلقائمة تذاته، تل هي ذاته، وترجع حلى الألو 
 ت1/919 :الفتوحات المكية ( 15  
 ت 0/199 اتمالمرجع الأ ( 16  
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 .0/199المرجع السابق :  ( 17  

 ت9/91 :شرح المواقف ( 18  
 ت1/159 :الفتوحات المكية ( 19  
 ت 1/001 ت0/109:المرجع الأاتم  ( 20  

  ت0/109 :المرجع الأاتم  ( 21  
  ت0/91 :المرجع الأاتم ( 22  
 ت11صة  :، كتاب المأائلاتن عربي(  23  
،  0/109،  1/919 :، وأيضا1/019 :راجع الفتوحات المكية، 01صة :، كتاب الجاللةاتن عربي ( 24  

  ت019،  1/055
 ت 055، 1/019 :الفتوحات(  25  

ت، مؤأأة اثنتشار 001111ضمن رأائل اتن عربي، تيروت، ط:التن عربي ، رأالة الدرة التيضاءت  ( 26  
 ت91/ 0: ي والجواهر ، لإلمات الشعران : اليواقيتأيضا  راجع و،05صة  العربيت

 تتصر،ت  1/119 :الفتوحات المكية  ( 27  

لةةيس  -ة ال ةةائلين بةةاألحوالعنةةد المعتزلةة-ال تتصةةف بةةالوجود ألن الوجةةود مشةةترك زائةةد علةةى الماهيةةة   ( 28  
ال لأةةاوى وجةةوده وجةةود غيةةره فيزيةةد وجةةوده، فين ةةل الكةةالت بموجةةود  ةةت كةةذلك هةةذا الوجةةود ال ةةانى حلةةى ، وا 

ال ال اتصةف الشةيء تن يضةه، حذ المعةدو تويتألأل وال تتصةف بالعةد ت ن ةي  الموجةود فكيةف يكةون ، وا 
شرح الأنوأي على ع يةدة أهةل التوحيةد   ت، فإذن تعين أنه واأدة تين الموجود والمعدوتصفة له
 ت ت0519 أتو عتد   محمد تن يوأف الأنوأي، مصدفى الباتى الحلتى،،  الكترى 
 (101صة

 ت1/111 :الفتوحات المكية ( 29  
 ت919، 199، 1/99ة  99/ 0 :راجع الفتوحات المكية ( 30  
 ت0/111:المرجع الأاتم  ( 31  
 ت199، 0/119، 1/919،  1/919 :المرجع الأاتم  ( 32  
 ت0/191، 0/915 :المرجع الأاتم:نظرا(  33  
 ت5النحل: (  34  
 ت19الروت: ( 35  
 ت91: األنعات ( 36  
 ت0/191 :الفتوحات المكية ( 37  
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  ت1/919 :المرجع الأاتم (  38  
  ت1/199 :المرجع الأاتم  ( 39  
  ت1/95 :المرجع الأاتم  ( 40  
 

 

 

 

 
 
 

 




