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Khulasah
Sebahagian besar ulama dan pemikir telah mentafsir
dan menghuraikan nama-nama Allah SWT.
Pandangan yang dikemukakan hanya berkait
hubungan nama-nama ini dengan kepatuhan terhadap
makna tersebut serta tingkah laku insan. Hanya
segelintir dalam kalangan mereka mengaitkan namanama Allah dengan kewujudan alam ini dan kesan
nama-nama tersebut terhadap alam. Antara mereka
yang menggunakan metode yang berbeza dalam
aspek ini ialah Muhy al-Din ibn „Arabi yang
mempopularkan istilah keesaan wujud. Kajian ini
cuba mendedahkan usaha Ibn „Arabi menghubungkan
nama-nama Allah dengan pemikiran keesaan wujud
melalui kaedah pemanifestasian nama-nama tersebut.
Kata kunci: Nama-nama Allah, kewujudan alam,
Ibn „Arabi, keesaan wujud.
Abstract
Many scholars and thinkers have interpreted and
elaborated the names of Allah SWT. However, the
views expressed to these names relate only to the
obedience of Allah and its effect to human behaviour.
Only few of them associate the names of God with
the existence of nature and the effects of these names
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on nature. Muhy al-Din Ibn „Arabi who popularized
the term the oneness of existence was among those
who used different methods in this aspect. This study
attempts to expose Ibn „Arabi s efforts to link the
names of Allah with the oneness of existence through
the method of manifesting these names.
Keywords: The names of Allah, the existence of
nature, Ibn „Arabi, the oneness of existence.

المقدمة
تناول العديد من العلماء وادلفكرين األمساء اإلذلية بالتفسَت والشرح
والدراسة ،ووقفوا عند ربط األمساء بااللتزام دبعاين األمساء والسلوك
االنساين  ،وقليل منهم من ذباوز ىذه النظرة إىل ربط عالقة ىذه
األمساء بوجود ىذا العامل وآثارىا على الكون ،وشلن تناوذلا بأسلوب
سلتلف ومتميز الشيخ األكرب زلِت الدين ابن عريب 1الذي اشتهر
بالقول بالوجود الواحد ،يكشف ىذا البحث زلاولة ربط ابن عريب
األمساء اإلذلية بفكرة الوجود الواحد عن طريق ذبليات األمساء
اإلذلية.
أوال  :أىمية األسماء اإللهية عنده

 1ىو زلمد بن على بن عبد ا﵁ الطائي احلاسبي ادللقب بـ"زلِت الدين" و "الشيخ األكرب" ،وادلعروف
بـ"ابن عريب" ،ولد ليلة اإلثنُت  71رمضان سنة  065ىـ يف مرسيو بأندلس ،نشأ يف بيت علم،
واىتم بالعلم وادلعرفة منذ نعومة أظفاره ،وعكف على دراسة مجيع العلوم ادلعروفة يف عصره ،وتنقل
بُت البلدان يف الشرق والغرب يف رحالت علمية واستكشافية .ترك ثروة فكرية عظيمة ال تقدر بثمن،
ومن أشهر كتبو الفتوحات ادلكية ،تويف رضي ا﵁ عنو سنة  636ىـ ،ودفن بسفح جبل قاسيون
بسوريا.
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ولألمساء اإلذلية أمهية كبَتة يف فكر ابن عرىب  .وجيعل العلم هبا -وىو
العلم باحلقائق عنده -يف ادلرتبة األوىل من العلوم السبعة اليت ذكرىا
ألىل احلقائق .2وذلا عالقة بنظريتو يف الوحدة  .وما فضل آدم
ادلالئك َة إال بإحاطتو بعلم األمساء ،قال تعاىل ﴿:وعلّ َم آدم األمسَاء
كلَّ َها﴾ ،3فإنو لوال األمساء ما ذكر ا﵁ُ شيئا ،والذكر ا﵁َ شيءٌ ،فال
يذكر إال هبا وال حيمد إال هبا .ومن ىنا ال عجب أنو يعترب أن أحسن
ما مجعو االنسان يف حياتو العم با﵁ والتخلق بأمسائو  ،فمن حاز
معرفة األمساء االذلية فقد حاز ادلعرفة با﵁.4
فاألمساء يف أصل الوضع إمنا ىي إعالم للمسمى هبا .قال
َمسَاء ا ْحلُ ْس ٌَت فَ ْاد ُعوهُ ِهبَا ﴾ ،5وأمساء ا﵁ احلسٌت
تعاىلَ ﴿ :ولِلِّو األ ْ
ليست بألفاظ رلردة عن ادلعاىن لتعريف ادلسمى كزيد وعمرو وجعفر
وخالد ادلوضوعة لتمييز األشخاص ،ولكنها -جلت وعظمت-
دالئل يف ادلعاىن يف األلوىية تقتضيها ،6واألمساء اإلذلية تُعلم وتُعقل
وتظهر آثارىا وال ذبهل ،فهي نسب ال تكثر الذات ادلنسوبة إليها.
2وىذه العلوم ىي :علم احلقائق وىو العلم باألمساء اإلذلية ،العلم بتجلي احلق يف األشياء ،العلم
خبطاب احلق عباده ادلكلفُت بألسنة الشرائع ،علم الكمال والنقص يف الوجود ،علم اإلنسان نفسو
من جهة حقائقو ،علم اخليال وعادلو ادلتصل وادلنفصل ،علم األدوية والعلل.
Muhy al-Din Ibn `Arabi, al-Futuhat al-Makkiyyah fi Ma`rifah alAsrar al-Malikiyyah wa al-Mulkiyyah (Beirut: Dar Ihya‟ al-Turath
al-„Arabi, 1998), 2:296.
3
Al-Baqarah 2: 31
4
Ibn `Arabi, al-Futuhat al-Makkiyyah, 2:628, 3:101.
5
Al-`Araf 7:180
6
Muhy al-Din Ibn `Arabi, al-Qasm al-Ilahi (Hyderabad: Matba`ah
Jam`iyyah Dairah al-Ma`arif al-`Uthmaniyyah, 1367H), 3.
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واحلكمة يف كثرة األمساء اإلذلية ترجع الختالف اآلثار الظاىرة
يف الكون .واألمساء ﵁ دالالت عليو ليعرف هبا .فلما كثرت ادلعاىن،
وتعددت نسبتها ُجعل للذات ادلنسوبة إليها ىذه ادلعاىن أمساء ،بإزاء
كل معٌت امسا يدل عليو ويعرف بو لتحصيل الفوائد .ولو مل زبتلف
معانيها لكانت إمسا واحدا كما ىي واحد من حيث مسماىا .ولذا
يقول" :إن كل اسم يدل على الذات وعلى معٌت ما ىو معٌت اآلخر
الذي يدل عليو االسم اآلخر ،فلو أحدية العُت" ،7وأمساؤه تعاىل ذلا
داللتان :داللة على ادلسمى ،وىو الذات اإلذلية ،وداللة على حقيقة
ذلك اإلسم اليت هبا يتميز عن اسم آخر.
قال النيب صلى ا﵁ عليو وسلم { :إن ﵁ تسعة وتسعُت امسا
مائة إال واحدة ،فإن ا﵁ وتر حيب الوتر} .8فاحلق أصل الوجود
الواحد األحد الذي ال يقبل العدد ،فهو وإن كان واحد العُت فهو
ادلسمى باحلي القيوم العزيز ادلتكرب اجلبار إىل تسعة وتسعُت امسا لعُت
واحدة وأحكام سلتلفة ،فليس ادلفهوم من االسم احلي ىو ادلفهوم من
االسم ادلريد وال القادر وال ادلقتدر .وأمساؤه على طريق ا﵀مدة وادلدح
والثناء .وذلذا كانت حسٌت.
تعدد األمساء ال يؤدي اىل تعدد ادلسمى ،فادلسمى واحد.
ولكن ادلفهوم من األمساء ليس بواحد .فكل اسم لو مفهوم خيالف
9

7

Ibn `Arabi, al-Futuhat al-Makkiyyah, 1:178.
Sahih al-Bukhari and Muslim.
9
Ibn `Arabi, al-Futuhat al-Makkiyyah, 2: 389; 608.
8
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مفهوم اإلسم اآلخر ،وتعدد ادلفهوم اليؤثر ىف الذات ،وإمنا تعددت
لتعدد ادلظاىر اإلذلية ىف الكون .يقول ابن عرىب ":وأمساؤه ال تتعدد
وال تتكثر إال يف ادلظاىر .وأما بالنسبة إليو فال حيكم عليها العدد ،
وال أصلو الذي ىو الواحد  ،فأمساؤه من حيث ىو ال تتصف
بالوحدة وال بالكثرة".
ومع تصرحيو بأن كل اسم لو مفهوم يغاير مفهوم األمساء
األخرى فإنو يرى أن كل اسم إذلي يتضمن مجيع األمساء كلها .وعند
دل على الذات
شرحو ذلذه الفكرة يقول يف الفصوص" :إن كل إسم ّ
وعلى ادلعٌت الذي سيق لو ويطلبهن فمن حيث داللتو على الذات لو
مجيع األمساء ،ومن حيث داللتو على ادلعٌت الذي ينفرد بو يتميز عن
غَته" .11فكل اسم إذلي عنده يتضمن مجيع األمساء كلها ،فكل
اسم فهو حي قادر مسيع بصَت متكلم وىكذا  .ولكي يقرب ىذه
الفكرة إىل العقول  -مع اعًتافو بأن ىذا ادلعٌت يأتى عن طريق الذوق
ال بالفكر  -ديثل حببوب الرب وأمثالو  ،فإن كل برة فيها من احلقائق
ما يف أختها ،وأن ىذه احلبّة ليست عُت ىذه احلبة األخرى  ،وإن
كانتا ربويان على حقائق متماثلة فإهنما مثالن ،يقول" :فاحبث عن
ىذه احلقيقة اليت ذبعلك تفرق بُت ىاتُت احلبتُت وتقول إن ىذه
ليست عُت ىذه ،وىذا سار يف مجيع ادلتماثالت من حيث ما سباثلوا
10

Ibid., 2:119; 389; 608.
Muhy al-Din Ibn `Arabi, Fusus al-Hikam wa Khusus al-Kalam, ed.
Abu al-`Ala al-`Afifi (Beirut: Dar Ihya‟ al-Kutub al-`Arabiyyah,
1365H), 79.
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بو ،كذلك األمساء" 12فَتى أن كل اسم جامع دلا مجعت األمساء من
احلقائق.
ثانيا  :أسمائو تعالى توفيقية أو توقيفية
ال خالف يف جواز إطالق األمساء والصفات على البارى تعاىل إذا
ورد إذن الشرع ،وعدم جوازه إذا ورد منعو ،وإمنا اخلالف فيما مل يرد
بو إذن وال منع وكان ىو موصوفا دبعناه .ومل يكن إطالقو عليو شلا
يستحيل يف حقو.
ذىب أىل السنة واجلماعة اىل أهنا مأخوذة من التوقيف .وال
جيوز اطالق اسم على ا﵁ من جهة القياس .وإمنا يطلق من أمسائو ما
ورد هبا الشرع يف الكتاب والسنة الصحيحة .أو أمجعت األمة عليو.
وزعم البصريون من القدرية-اي ادلعتزلة -إن أمساء ا﵁ تعاىل مأخوذة
من االصطالح والقياس" .13فذىبت إىل جواز إثبات ما كان متصفا
دبعناه ومل يوىم نقصا ،وإن مل يرد بو توقيف من جهة الشارع.
وفرق اإلمام الغزاىل -رمحو ا﵁ -بُت الصفة واإلسم فأجاز
ّ
إطالق األول ومنع الثاين .ألن إجراء الصفات إخبار بثبوت مدلوذلا،
فيجوز عند ثبوت ادلدلول ،إال دلانع بالدالئل الدالة على إباحة
الصدق بل استحبابو  ،خبالف التسمية فإنو تصرف يف ادلسمى ال
Ibn `Arabi, al-Futuhat al-Makkiyyah, 1: 148.
`Abd al-Qahir bin Tahir al-Tamimi al-Baghdadi, Usul al-Din (Beirut:
Dar al-Kutub al-`Ilmiyyah, 1981), 115-116; `Abd al-Wahhab alSha‟rani, al-Yawaqit wa al-Jawahir fi Bayan `Aqa’id al-Akabir, ed.
`Abd al-Hamid Ahmad Hanafi (Cairo: Multazam al-Tab‟, n.d.), 82.
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والية عليو إال لألب أوادلالك ومن جيرى رلرى ذلك 14وال مالك على
ا﵁ تعاىل حىت يتوىل تسميتو.
وتوقف إمام احلرمُت يف ذبويز الغزايل اطالق الصفة قائال" :إن
معٌت اجلواز وعدمو احلل واحلرمة وكل منهما حكم شرعى ال يثبت إال
بدليل شرعى ،والقياس إمنا يعترب يف العمليات دون األمساء
الصفات .15ويف مقابل ذلك توسع القاضى الباقالين فذىب إىل أن
دل على معٌت ثابت ﵁ تعاىل جاز إطالقو عليو بال توقيف،
كل لفظ ّ
إذا مل يكن إطالقو مومها دلا ال يليق بكربيائو.
ينحو الشيخ األكرب -كما دييل إيل ىذا الرأي الصوفية عموما
 منحى أىل السنة واجلماعة يف كون أمساء ا﵁ تعاىل توقيفية حيثيقول " :إعلم أن الذي يعتمد عليو أىل ا﵁ يف أمسائو سبحانو ىي
مامسي بو نفسو يف كتبو أو ألسنة رسلو" 16وعندما يتحدث عن أمساء
ِ
األفعال الىت وردت يف التنزيل ،مثلَ ﴿:وَم َكَر اللّوُ ﴾ و﴿ َسخَر اللّوُ
يد َكْي ًدا ﴾ و﴿ اللّوُ يَ ْستَـ ْه ِزىءُ هبِِ ْم ﴾ 17الذي إذا بنيت من
﴾ ﴿ َوأَكِ ُ
 14ويوضخ اإلمام البغدادي ىذه الفكرة حيث يقول ":ان العبد اليضع دلواله امسا كما ال يضع الولد
ألبيو امسا  ،وامنا يضع األب للولد والسيد للعبد امسا" .ويري البغدادي عدم صحة القياس يف أمسائو
ألن ا﵁ موصوف بأمساء ال يوصف دبا يف معناىا ،ضلو صفتو بانو جواد كرًن ،وال يوصف بانو سخي
 ،ويقال إنو قدًن وال يقال عتيق ،وإن كان ذلك يف معٌت القدًن.
Al-Baghdadi, Usul al-Din, 116.
Sa`d al-Din al-Taftazani, Sharh al-Maqasid, ed. `Abd al-Rahman
`Amirah, 1st edition (Cairo: Maktabah al-Kulliyyat al-Azhariyyah,
1989), 4: 344-355.
16
Ibn `Arabi, al-Futuhat al-Makkiyyah, 2: 230, 298.
17
Ali `Imran 3:54, al-Tawbah 9:79, al-Tariq 86:16, al-Baqarah 2:15.
15
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ِ
يل
اللفظ اسم فاعل مل ديتنع  ،وكذلك الكنايات منها مثلَ ﴿:سَراب َ
احلََّر ﴾ 18وىو تعاىل الواقي ،يقول ىف اطالق االشتقاق من
تَِقي ُك ُم ْ
مثل ىذه األفعال:
"....وأما التحجَت ورفع التحجَت ىف اإلطالق عليو سبحانو
فذلك إىل ا﵁ فما اقتصر عليو من األلفاظ ىف اإلطالق اقتصرنا عليو،
فإنا ال نسميو إال دبا مسّى بو نفسو وما منع من ذلك منعناه أدبا مع
ا﵁" ،19ويرى أنو ال فرق بُت قولنا" :علمت الشيء" و"عرفتو" ،وأنا
عامل بالشيء أو عارف  .ومع ىذا ورد إطالق اسم العامل والعليم
والعالم عليو تعاىل وما ورد إطالق االسم "العارف" عليو ،فما يلزم
من األمر الذي ﵁ منو حكم أن يطلق عليو منو اسم .فأمساؤه من
حيث إطالقها عليو موقوفة على ورودىا منو .فال يسمى إال دبا مسى
بو نفسو .وإن علم فيو مدلول ذلك اإلسم .فالتوقيف يف االطالق
أوىل ،فال جيوز عندنا أن يسمى إال دبا مسى بو نفسو .فال يثٌت عليو
إال دبا أثٌت على نفسو ،إال القاضى أبو بكر بن الطيب ،فإنو ذىب
إىل تسميتو بكل اسم يوىم صفة احلدوث" ،20يشَت ىنا إىل ما
ذىب إليو الباقالىن إىل رأي ادلعتزلة.
ومنع أىل السنة من إطالق مثل العارف ،والعاقل والفطن
والذكى وما أشبو ذلك دلا فيو من اإليهام لشهرة استعمالو ،مع
18

Al-Nahl 16:81.
Ibn `Arabi, al-Futuhat al-Makkiyyah, 4:198.
20
Ibid., 2:230; 3:99.
19
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خصوصية سبنع يف حق البارى تعاىل .فإن ادلعرفة قد تشعر سبق
العدم ،والفطنة والذكاء بسرعة إدراك ما غاب .وكذا مجيع األلفاظ
الدالة على اإلدراك  ،حىت قالوا إن الدراية تشعر بضرب من احليلة.
وىو إعمال الفكر والروية .وما فيو إيهام ال جيوز بدون اإلذن وفاقا،
كالصبور والشكور واحلليم والرحيم .
لو كان األمر بالعقل ال صلرئ أن نطلق مثل ىذه األمساء على
ا﵁ تعاىل .إذ "الصبور" مثال يوىم وصول مشقة لو تعاىل .ألن الصرب
حبس النفس على ادلشاق .جاء الشرع هبذا االسم ﵁ تعاىل .فيفسر
يف حقو تعاىل بالذى ال يعجل بالعقوبة على من عصاه .و"الشكور"
يوىم وصول إحسان إليو  ،ألن معناه كثَت الشكر دلن أحسن إليو مع
أن اإلحسان كلو من ا﵁ ،فيفسر يف حقو تعاىل بالذي جيازى على
يسَت الطاعات كثَت الدرجات .ويعطى بالعمل يف أيام معدودة نعما
يف اآلخرة غَت زلدود.
وكذا "احلليم" يوىم وصول أذى إليو .وىو تعاىل ال يصل إليو
أحد بأذى .فيفسر يف حقو تعاىل بالذى ال يعجل بالعقوبة على من
عصاه .وىكذا ينبغى أن تفسر ما ورد من األمساء ادلومهة معاىن غَت
الئقة جلالل ا﵁ تعاىل ،21ولذا ذىب أىل السنة إىل أنو ال جيوز
االكتفا ء يف عدم إيهام الباطل دببلغ إدراكنا ،بل ال بد من االستناد
إىل إذن الشرع .ولو مل يرد الشرع دبثل الصبور والشكور مل جيرئ
`Id al-Din `Abd al-Rahman al-Iji, Sharh al-Mawaqif (Beirut: Dar alKutub al-`Ilmiyyah, 1998), 4:345.
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العقل بإثبات مثل ىذه األمساء ،وىذا خَت دليل على قصوره ىف
جانب األمساء ،فالتوقيف ىو ادلوقف السليم.
والذي ورد بو التوقيف يف ادلشهور تسعة وتسعون امسا .فقد
ورد يف الصحيحُت { :إن ﵁ تسعة وتسعُت امسا ،مائة إال واحدا،
من أحصاىا دخل اجلنة } 22وعن عدد أمسائو تعاىل يقول ابن عرىب
 ":وما قدرنا على تعيينها من وجو صحيح .فإن األحاديث الواردة
فيها كلها مضطربة ال يصح منها شيئ" 23ألن الصحيحُت مل يعينا
ىذه التسعة والتسعُت  .وقد مجع اإلمام البيهقى ىذه األمساء يف كتابو
القيم "األمساء والصفات".
ولقد ذكر ابن عرىب رلموعة من األمساء ادلأخوذة من نص
القرآن وشلا صح عن النيب صلى ا﵁ عليو وسلم عنده وىي:
ا﵁ ،الرمحن ،الرحيم ،العليم ،احلكيم ،الكرًن العظيم ،حليم،
القيوم ،األكرم ،السالم ،التواب ،الرب ،الوىاب ،األقرب ،مسيع،
رليب ،واسع ،العزيز ،الشاكر ،القاىر ،اآلخر ،الظاىر ،الكبَت،
اخلبَت ،القدير ،البصَت ،الغفور ،الشكور ،الغفار ،القهار ،اجلبار،
ادلتكرب ،ادلصور ،الرب ،مقتدر ،البارى العلي ،الغٌت ،الوىل ،احلي القوى
احلميد ،اجمليد ،الودود ،الصمد ،األحد ،الواحد ،األول ،األعلى،
ادلعتال ،اخلالق ،اخلالق ،الرزاق ،احلق ،اللطيف ،رؤوف ،عفو الفتاح،
ادلتُت ،ادلبُت ،ادلؤمن ،ادلهيمن ،الباطن ،القدوس ،ادللك ،مليك،
Sahih al-Bukhari and Muslim.
Ibn `Arabi, al-Futuhat al-Makkiyyah, 2:298.
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األكرب ،األعز ،السيد ،سبوح ،وتر ،زلسان ،مجيل ،رفيق ،ادلعسر،
القابض ،الباسط ،الشاىن ،ادلعطى ،ادلقدم ،ادلؤخر ،الدىر.
نالحظ على ىذه القائمة اشتماذلا على أمساء مل يأت ذكرىا
يف الصحيحُت يف حديث األمساء .ولكنها ثبتت عنده عن طريق
الكشف .ويذكر عددا آخر من أمسائو يف مؤلفاتو جاءت مضافة،
وىي عنده أمساء ،وإن مل يعتربىا اآلخرون أمساء ،أمثال :جاعل
ادلالئكة رسال ،وجاعل الليل سكنا ،وجاعل يف األرض خليفة ،ونور
السموات واألرض ،وقابل التوب ،وسريع احلساب ،وشديد العقاب،
ورفيع الدرجات ،وذو العرش وىكذا ،24انفرد بو ابن عريب من بُت
الصوفية ىف اعتبارىا أمساء ﵁ تعاىل ،كما أنو جعل لفظ اجلاللة على
قائمة ىذه األمساء.
ثالثا  :لفظ الجاللة
لقد جعل العلماء لفظ اجلاللة على رأس قائمة األمساء اإلذلية دلا ذلا
من أمهية كربى بُت األمساء .ولقد عده البعض اسم ا﵁ األعظم،
وأعظم األمساء التسعة والتسعُت ألنو دال على الذات اجلامعة
لصفات األلوىية كلها ،ال يشذ منها شيئ وألنو أخص األمساء إذ ال
يطلقو أحد على غَته ال حقيقة وال رلازا خبالف سائر األمساء".25
وكانت العرب يف جاىليتها التطلق ىذا اإلسم إال على ادلعبود احلق ،
Ibid., 2:299.
’Abu Hamid Muhammad al-Ghazali, al-Maqsad al-Asna Sharh Asma
Allah al-Husna (Cairo: Maktabah al-Qahirah, n.d.), 33.
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وكذلك "اإللو" باأللف والالم ،وكانت تطلق لفظ "إلو" من غَت
األلف والالم يف كل معبود سواء ُعبد حبق أو باطل .وإمنا يأتون بو
مضافا يف الغالب  .فأقر اإلسالم إطالق اسم ا﵁ واإللو على الذات
26
﴿وَما ِم ْن إِلٍَو إَِّال اللَّوُ﴾.
العلية ،قال تعاىلَ :
أما ابن عريب فَتى أن لفظ اجلاللة "ا﵁" أعظم األمساء ،وأنو
دليل على الذات االذلية .وأنو اجلامع حلقائق األمساء االذلية .و يرى
أنو اسم جامد علم موضوع للذات يف عامل الكلمات واحلروف .مل
يتسم بو غَته جل وعال .فعصمو من االشًتاك كما دل أن ال يكون
مث إلو غَته .وال يفهم منو عند التلفظ بو وعند رؤيتو مرقوما إال ىوية
احلق ال غَت ،فإنو يدل عليو حبكم ادلطابقة .فاالسم "ا﵁" بالوضع
األول إمنا مسماه ذات احلق عينها اليت بيده ملكوت كل شيء .ومل
يقو يف أحدية الداللة على الذات قوة ىذا اإلسم باقى األمساء .ألن
ما عدا االسم "ا﵁" من األمساء مع داللتو على ذات احلق يدل على
معٌت آخر من سلب أو إثبات دبا فيو من االشتقاق .إن ا﵁ تعاىل قد
عصم ىذا االسم العلم أن يسمى بو أحد غَت ذات احلق جل جاللو.
وذلذا قال ا﵁ عز وجل يف معرض احلجة على من نسب األلوىة إىل
وى ْم ﴾ 27فبهت الذي قيل لو ذلك  .فإنو
غَت ىذا ادلسمى ﴿ :قُ ْل َمسُّ ُ
لو مساه مساه بغَت االسم "ا﵁ " .
28

26

Ali `Imran 3:62.
Al-Ra`d 13:33.
28
Muhy al-Din Ibn `Arabi, Insha’ al-Dawa’ir (Leiden: Matba`ah
Braille, 1336H), 33; Ibn `Arabi, al-Futuhat al-Makkiyyah, 1:170,
2:171, 4:199-121.
27
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إن أمساء األعالم فيما يرى ابن عريب ال يتحصل هبا ثناء على
ادلسمى ،ألن الثناء يف األمساء إمنا يتحصل بأمساء ادلعاين ،كالقادر
والعامل اليت يتحصل منها ثناء علي ادلسمى هبا ،إن اإلسم األعظم –
ا﵁ – ينفرد عن بقية األعالم بأنو وحده يقع بو الثناء من طريق
الوضع اللفظى.29
رابعا  :االسم عين المسمى أم غيره
اختلفت آراء الفرق الكالمية يف ىذه ادلسألة  .زعمت القدرية أن
االسم غَت ادلسمى بينهما ادلعلوم من رأى األشاعرة أنو عُت ادلسمى
ال غَته .يلخص لنا االمام الشعراىن آراء ادلتكلمُت حيث يقول" :إن
األصح كما قالو ابن السبكى أن االسم عينو وبو قال الشيخ أبو
احلسن األشعرى رمحو ا﵁ .وقال غَته :ىو غَته كما ىو ادلتبادر ،إذ
لفظ النار مثال غَتىا بال شك .
قال اجلالل ا﵀لى :وادلراد دبا قالو األشعرى بالنظر لإلسم
ِ
كالعامل مثال فإن
"ا﵁" .إذ مدلولو الذات من حيث ىي خبالف غَته،
مدلولو الذات باعتبار الصفة .كما قال األشعرى ال يفهم من االسم
"ا﵁" سواه خبالف غَته من الصفات فإنو يفهم منو زيادة على الذات
من علم أو غَته .قال ابن أىب شريف يف حاشيتو على أنو مل يظهر ىل
يف ىذه ادلسألة ما يصلح زلال لنزاع العلماء ،كما وضح ذلك
البيضاوى يف أول تفسَته ،فقال  :إعلم إن االسم يطلق دلعان ثالثة:
Ibn `Arabi, al-Futuhat al-Makkiyyah, 2:297.
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األول :اللفظ ادلفرد ادلوضوع دلعٌت
الثاىن  :ذات الشيء ،والذات والنفس والعُت واالسم دبعٌت .قالو ابن
عطية
الثالث :الصفة كاخلالق والعليم وغَتمها من أمساء ا﵁
وىذه الثالثة ،أمور ال يظهر كون شيء منها زلال للنزاع ألنو
إن أريد باالسم ادلعٌت األول الذي ىو اللفظ ادلفرد ادلوضوع دلعٌت فال
شك يف كونو غَت ادلسمى .إذ ال يشك عاقل أن لفظ النار غَتىا كما
مر .وإن أريد بو ادلعٌت الثاىن الذي ىو ذات الشيء وحقيقتو فهو
ادلسمى .وال حيتاج حينئذ إىل االستدالل وإن مل يشتهر استعمال
االسم دبعٌت الذات .وإن أريد باالسم ادلعٌت الثالث -وىو الصفة-
كما ىو رأى األشعرى انقسم عنده انقسام الصفة ،إذ ىي عنده على
ثالثة أقسام :ما يرجع إىل الذات كاالسم "ا﵁" وىو نفس ادلسمى.
وما يرجع إىل األفعال كاخلالق والرازق وىو غَت ادلسمى .وما
يرجع إىل صفات الذات كالعليم والقدير والسميع والبصَت فال يقال
أهنا عُت ادلسمى وال غَته" ،30وشلا يستدل بو األشاعرة على كون
َمسَاء
االسم نفس ادلسمى قولو تعاىل َ ﴿:ما تَـ ْعبُ ُدو َن ِمن ُدونِِو إِالَّ أ ْ
وىا ﴾ 31وىم كانوا يعبدون من دون ا﵁ ادلسميات .وىذا دليل
َمسَّْيتُ ُم َ
32
َعلَى﴾
ك ْاأل ْ
اس َم َرب َ
على أن األمساء ذواهتا .وقولو تعاىلَ ﴿:سب ِح ْ
30

Al-Sha`rani, al-Yawaqit wa al-Jawahir, 76.
Yusuf 12:40.
32
Al-A`la 87:1.
31
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ك ﴾ 33دليل على أن اسم الرب ىو الرب
اس ُم َرب َ
و﴿ تَـبَ َارَك ْ
34
ادلتبارك ادلسبَّح.
(نفسو).ألنو ىو َ
دييل الشيخ األكرب إىل اعتبار االسم عُت ادلسمى كما ذىب
إليو األشاعرة حيث يقول يف الفتوحات" :يؤيد ذلك -أي كون
االسم عُت ادلسمى -قولو تعاىل ﴿:ذَلِ ُك ُم اللَّوُ َريب ﴾ 35ألنو ليس
الر ْمحَ َـن ﴾ 36ومل
غَت أمسائو .فإنو القائل  ﴿:قُ ِل ْاد ُعواْ اللّ َو أَ ِو ْاد ُعواْ َّ
يقل با﵁ وال بالرمحن .فجعل االسم عُت ادلسمى ىنا .كما جعلو يف
موضع آخر غَت ادلسمى ،فلما قالَ ﴿:ذلِ ُك ُم اللَّوُ َريب ﴾ واإلشارة
ْموُ إِ َىل اللَِّو ﴾ .37فلو مل
بـ"ذا" إىل "ا﵁" ادلذكور يف قولو ﴿:فَ ُحك ُ
يكن االسم عُت ادلسمى يف قولو "ا﵁" مل يصح قولو "رىب" .38ويقول
يف مكان آخر ":فلو ال ادلمكن ما ظهر أثر لألمساء اإلذلية ،واالسم
ىو ادلسمى عينو وال سيما األمساء اإلذلية" .39وال جيعل ابن عريب
األمساء فقط عُت ادلسمى ،بل الصفات عنده عُت ادلوصوف ليس
أمرا زائدا على الذات.
خامسا  :أقسام أسمائو تعالى
يرى ادلتكلمون أن األنواع الثالثة اليت ذكرىا النحويون يف تقسيمهم
لألمساء داخلة يف أمساء ا﵁ عز وجل .وىذه األقسام ىي :اسم
33

Al-Rahman 55:78.
Al-Baghdadi, Usul al-Din, 115.
35
Al-Shura 42:10.
36
Al-Isra‟ 17:110.
37
Al-Shura 42:10.
38
Ibn `Arabi, al-Futuhat al-Makkiyyah, 3:164.
39
Ibid., 3:309.
34
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متمكن .واسم مضمر .واسم مبهم .وادلتمكن معروف وورد الشرع
باألمساء ادلتمكنة .وكذا جيوز اخلرب عنو باألمساء ادلبهمة كقولو َ ﴿:وآل
أَنتُ ْم َعابِ ُدو َن َما أ َْعبُ ُد ﴾ 40وقول القائل منا لغَته "أعبد من خلقك"،
و"اشكر من رزقك" ،ويريد بـ "من" ،ربو عز وجل .وكذا جيوز اخلرب
41
عنو بادلضمرات أيضا كقولو ﴿ :لَو ملْك ال َّسماو ِ
ات َو ْاأل َْر ِ
ض﴾
ُ ُ ُ ََ
وكقولنا يف الدعاء :اللهم لك احلمد ،وإليو ادلصَت وضلو ذلك.
مث يقسمون األمساء إىل نوعُت :أحدمها مشتق من صفة لو
قائمة بو .وىذا النوع منو اسم لو أزيل كالقادر ،والعامل واحلي،
والسميع والبصَت وادلريد وادلتكلم .والثاىن مشتق لو من فعل .وىو
ليس بأزىل وذلك نوعان :أحدمها مشتق من فعلو كاخلالق والرازق
وادلنعم وضلو ذلك .والثاىن مشتق لو من فعل غَته كمعبود ومشكور
وضلو ذلك .وعند ادلتكلمُت أن كل ما كان مشتقا لو من فعل فليس
من أمسائو األزلية .
ومن حيث ادلعٌت قسموا أمساء ا﵁ تعاىل على ثالثة أقسام:
قسم منها يستحقو لذاتو كوصفو بأنو شيء وموجود وذات وغٌت وضلو
ذلك .وقسم منها يستحقو دلعٌت قام بو احلي والعامل والقادر وادلريد
وادلتكلم والسميع والبصَت .وقسم منها يستحقو لفعل من أفعالو
يقسم أمساؤه إىل سلصوص بو
كاخلالق والغافر وضلو ذلك  .وديكن أن ّ
42

40

Al-Kafirun 109:5.
Al-Baqarah 2:107.
42
Al-Baghdadi, Usul al-Din, 116-118.
41
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كاإللو واخلالق وا﵀ِت وادلميت ،وما جيوز تسمية غَته بو كاحلي والعامل
وضلوه . 43وىذا كان تقسيم ادلتكلمُت لألمساء اإلذلية.
قسم األمساء اإلذلية إىل أربعة أقسام :أول
أما ابن عرىب فلقد ّ
ىذه األقسام :ما يدل على الذات .وىو االسم العلَم الذي ال يفهم
منو سوى ذات ادلسمى ال يدل على مدح وال ذم .وىولفظ اجلاللة
"ا﵁"  ،ويدخل ربت ىذا أمساء الضمائر مثل ىو ،وذا ،وأنا ،وأنت،
وضلن ،والياء من إين ،والكاف من إنّك ،ولفظة "ىو" اسم ضمَت
الغائب ،وليست الضمائر سلصوصة باحلق .بل ىي لكل مضمر فهو
لفظ يدل على ذات غائبة مع تقدم كالم يدل عليو عند السامع.
ومن الضمائر لفظة "ذا" ،وىي من أمساء االشارة.
مثل قولو ﴿:ذَلِ ُك ُم اللَّوُ ﴾ 44وكذلك لفظة ياء ادلتكلم مثل
الص َالةَ لِ ِذ ْك ِري ﴾ 45وكذلك لفظة أنت وتاء
اعبُ ْدِين َوأَقِ ِم َّ
قولو ﴿:فَ ْ
ادلخاطب .مثل قولوُ ﴿:كنت أَنت َِّ
يب ﴾ 46ولفظة ضلن ،ولفظ
َ َ
الرق َ
47
ِ
إنّا مشددة ،ولفظة "نا" مثل قولو تعاىل ﴿:إنَّا َْضل ُن نَـ َّزلْنَا الذ ْكَر ﴾
وكذلك حرف كاف اخلطاب ﴿:أَنت الْع ِزيز ْ ِ
يم ﴾ .48فهذه كلها
َ َ ُ
احلَك ُ
أمساء ضمائر وإشارات وكنايات تعم كل مضمر وسلاطب ومشار إليو
ومكٌت عنو وأمثال ىذه .ومع ىذا فليست أعالما .ولكنها أقوى يف
43

Ibid., 121-122.
Al-An`am 6:102.
45
Taha 20:14.
46
Al-Ma‟idah 5:117.
47
Al-Hijr 15:9.
48
Ghafir 40:8.
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الداللة من األعالم .ألن األعالم قد تفتقر إىل النعوت .وىذه ال
افتقار ذلا .فأمساء الضمائر تدل على الذات بال شك.
والقسم الثاىن من األمساء اإلذلية ينقسم إىل قسمُت :أمساء
صفات ادلعاىن .مثل احلي .وىو اسم يطلب ذاتا موصوفة باحلياة،
والعِلْم ي سمى ادلوصوف بو عادلا ،والقادر للموصوف بالقدرة ،وادلريد
للموصوف باالرادة .والسميع والبصَت والشكور للموصوف بالسمع
والبصر والكالم.
وىذه كلها معان قائمة بادلوصوف .وذلا أحكام يف ادلوصوف
هبا .وتلك األمساء وإن كانت تدل على ذات موصوفة بصفة تسمى
علما وقدرة ولكن ذلا مراتب .كمن قام بو العلم يسمى عادلا وعليما
وخبَتا .ىذه كلها أمساء دلن وصف بالعلم ولكن مدلول كونو عادلا
خالف مدلول كونو عليما وخبَتا .يفهم من ذلك ما ال يفهم من
العامل .فإن من يعلم أمرا ما من ادلعلومات يسمى عادلا ،وال يسمى
عليما وال عالما إال إذا تعلق علمو دبعلومات كثَتة .وخبَت :تعلق
العلم بعد االبتالء ،قال تعاىل﴿ َولَنَْبـلَُونَّ ُك ْم َح َّىت نـَ ْعلَ َم ﴾.49
وكذا ا﵀صى يتعلق حبصر ادلعلومات من وجو يصح فهو تعلق
خاص يطلبو العلم .وكذلك ا﵀يط لو تعلق خاص ،وىو العلم حبقائق
ادلعلومات الذاتية والرمسية واللفظية وما يتناىى منها أنو متناه وما ال

Muhammad 47:31.
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يتناىى منها أنو غَت متناه فقد احاط بو علما أنو ال يتناىى ،وىكذا
تأخذ مجيع الصفات.
والقسم الثاىن من القسم الثاىن من األمساء :ىي الصفات
الدالة على ادلعاىن والنسب واالضافات .كاألول واآلخر والظاىر
والباطن .كأن ابن عريب يقصد هبذا القسم ما مساه ادلتكلمون
بالصفات السلبية.
كادلصور.
أما القسم الثالث :وىو أمساء األفعال .وىي صريح
ّ
ومضمن مثل قولو ﴿:ومكر ا﵁﴾ ،50وأمساء األفعال كلها أمساء
اإلرادة.
والقسم الرابع :أمساء االشًتاك كامسو ادلؤمن والرب .فادلؤمن
ادلصدق .وادلؤمن معطى األمان .والرب ىو دبعٌت ادلصلح ،والسيد،
وادلرىب ،والثابت.51
وىناك تقسيمات أخر لألمساء اإلذلية ذكرىا ابن عريب يف كتبو
ولكنها تؤوؤل اىل ما ذكرنا قبل.
سادسا  :عالقة األسماء بالعالم
قلنا إن الذات القدسية ال عالقة ذلا بالعامل إال من خالل أمسائو العلية
اليت ذلا التصرف ىف شؤون العامل ،وكل حقيقة ىف العامل تعتمد على

Ali `Imran 3:5.
’Ibn `Arabi, al-Futuhat al-Makkiyyah, 2:296-299; Ibn `Arabi, Insha
al-Dawa’ir, 29; Ibn `Arabi, al-Qasm al-Ilahi, 3.
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حقيقة أمساء إذلية ىف كل آن ،وديكننا أن نتناول عالقة األمساء بالعامل
عنده ىف النقاط التالية:
أوال :إن العامل كما يرى ىو مظاىر األمساء االذلية وآثارىا
وأحكامها ،وأن ا﵁ أوجد العامل ليظهر سلطان األمساء ،ألن قدرة بال
ودا بال عطاء ،ورازقا بال مرزوق ،ومغيثا بال مغاث ،ورحيما
مقدور َو ُج ً
بال مرحوم حقائق معطلة التأثَت .وما كثّر ا﵁ األمساء اإلذلية إال
الختالف اآلثار الظاىرة يف الكون .وىي تطلب العامل طلبا ذاتيا.
وىي ادلؤثرة يف العامل .والكون كلو يف قبضة األمساء االذلية .ما من
حركة يتحركها اإلنسان إال عن ورود اسم إذلي عليو .وباألمساء تظهر
اآلثار يف األكوان .فلها آثار وربكم يف خلقو ،وأمساء احلق ال تتعدد
وال تتكثر إال يف ادلظاىر .52أما الذات ال تتأثر بكثرة األمساء ألهنا
نسب وإضافات  -ليست أمورا وجودية قائمة بو -فال يتكثر هبا.
واألمساء اإلذلية ظهرت بظهور ادلظاىر اإلذلية يف أعيان
ادلمكنات فتنوعت وتشخصت .فإن اسم األول لو تعاىل –مثال-
إضاىف .إذ أنو بوجودنا وحدوث أعياننا كان لو حكم األولية .وبتقدير
فناء أعياننا كان حكم اآلخرية .فلألمساء أحكام يرجع إليو من
ا﵀دثات.53يبدو أن ىناك ربكما من ا﵀دثات لألمساء اإلذلية .وادلزيد
ىف النقاط التالية.
;Ibn `Arabi, al-Futuhat al-Makkiyyah, 1:147, 170, 224, 338, 741
2:19; 4:39.
Muhy al-Din Ibn `Arabi, Kitab al-Jalalah: Wahuwa Kalimah Allah
(Hyderabad: Matba`ah Jam`iyyah Da’irah al-Ma`arif al-
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ثانيا :فكما أن العامل يطلب األمساء اإلذلية طلبا ذاتيا وكذا
األمساء تطلب العامل .فاالرتباط وثيق بُت األمساء والعامل .يقول ابن
عرىب" :واحلق من حيث أمسائو مرتبط باخللق .فإن األمساء اإلذلية
تطلب العامل طلبا ذاتيا( ،لكي تتحقق آثاره) فما يف الوجود خروج
عن التقييد من الطرفُت .54ويقول" :العامل يطلب تلك األمساء اإلذلية
وتلك األمساء اإلذلية تطلب العامل ،كاالسم الرب والقادر واخلالق
والنافع والضار وا﵀ِت وادلميت والقاىر وادلعز وادلذل إىل أمثال ىذه
ومث أمساء إذلية ال تطلب العامل ،ولكن يسًتوح منها نفس من
األمساءَ ،
أنفاس العامل ...فأمساء االسًتواح كالغٌت والعزيز والقدوس وأمثال ىذه
األمساء" .55ولتأكيد فكرة االرتباط بُت العامل واألمساء اإلذلية يقول:
"إن احلق تعاىل لو الرمحة والعفو والكرم وادلغفرة .وما جاء من ذلك
من أمسائو احلسٌت وىي لو تعاىل حقيقة .وكذلك لو االنتقام ،والبطش
الشديد ،فهو سبحانو الرحيم العفو الكرًن الغفور ذو انتقام .ومن
ا﵀ال أن تكون آثار ىذه األمساء فيو أو يكون زلال آلثارىا .فرحيم
عمن ،وكرًن على من ،وغفور دلن  ،وذو انتقام شلن؟"،
دبَ ْن  ،وعفو ّ
فال بد من وجود آثار ىذه األمساء حىت يتحقق معانيها .
وقد يتوىم متوىم أن كون احلق يطلب العامل جيعلو تعاىل مفتقرا
إىل غَته ،ويتوقف وجوده على وجود العامل ،يندفع ىذا التوىم عندما
`Uthmaniyyah, 1361H), 5; Ibn `Arabi, al-Futuhat al-Makkiyyah,
2:41.
54
Ibn `Arabi, al-Futuhat al-Makkiyyah, 4:69.
55
Ibid., 3:483.
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نعلم تفرقتو بُت الذات واأللوىية ،وىو تعاىل من حيث ذاتو غٍت عن
العادلُت ،وأن احلق يطلب العامل من حيث أمسائو وصفاتو  -ال من
حيث ذاتو  -طلبا ذاتيا ،واألمساء اإلذلية ىي اليت ذلا ارتباط بالعامل
مباشرة ،وال يؤثر فيها الكثرة واالضافات ،والذات ىف غٌت عن كل
النسب واالتباطات فهو غٍت عن العادلُت من حيث ذاتو ،ولدفع ىذا
التوىم يقول" :فهو من حيث ىو -أي من حيث ذاتو -غٍت عن
العادلُت .ومن حيث األمساء احلسٌت  -اليت تطلب العامل إلمكانو
لظهور آثارىا فيو -يطلب وجود العامل .56فعُت الذات ليس ذلا أية
ارتباط بالعامل .وإمنا األلوىية ىي اليت تتعلق بالعامل أي ادلألوه .وال يلزم
من كون األلوىة مرتبطة بادلألوه أن يكون الذات مفتقرة إىل الغَت.
فاألمساء اإلذلية ىي ادلؤثرة يف العامل .لكن ال بذواهتا بل بآثارىا
وأحكامها .فلو أثرت األمساء لذاهتا يف ادلسمى ألثرت يف ا﵁.57
فآثار األمساء وأحكامها ذلا اذليمنة على العامل ،ال ذوات األمساء ،ومن
ىنا ديكننا أن نقول أن العامل مظاىر األحكام األمساء اإلذلية ،كما
حيب أن يطلق عليها ابن عريب.
ثالثا :إن أمساء ا﵁ تعاىل كثَتة ،فهل لكل ىذه األمساء تعلق
بإجياد العامل ورعايتو أم أن ىناك أمساء ليس ذلا تعلق بالعامل؟ فما ىي
األمساء الىت تتعلق بإجياد العامل؟

Ibid., 3:308-309.
Ibid., 2:631; Ibn `Arabi, Insha’ al-Dawa’ir, 32.
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وجيعل ابن عريب لفظ اجلاللة -الىت ىي اجلامع لألمساء كلها-
دبعزل عن التعلق بإجياد الكون .وىو إمام مقدم على سائر األمساء
الكثَتة .58وأمهات األمساء اليت ال بد إلجياد العامل منها سبع ،وىي
أرباب األمساء وما عداىا فَ َسدنة ذلا ،كما أن بعض ىذه األرباب
سدنة لبعضها ،فهي احلي ،العامل ،ادلريد ،القادر ،القائل ،اجلواد،
ادلقسط .يقول ابن عرىب" :فاحلي يثبت فهمك 59بعد وجودك،
60
والعامل يثبت أحكامك يف وجودك ،وقبل وجودك يثبت تقديرك،
وادلريد يثبت اختصاصك ،والقادر يثبت عدمك ،والقائل يثبت
قدمك ،61واجلواد يثبت إجيادك ،وادلقسط يثبت مرتبتك" ،وبعد ما
ذكر ابن عرىب وظيفتو كل اسم من أمهات األمساء يذكر عن مراتب
ىذه السبعة فيقول:
"فهذه حقائق ال بد من وجودىا .وال بد من أمسائها اليت ىي
أمهاهتا .فاحلي رب األرباب وادلربوبُت ،وىو اإلمام ويليو يف الرتبة
ِ
العامل ،ويلى العامل ادلريد ،ويلى ادلريد القائل ،ويلى القائل القادر،
ويلى القادر اجلواد وآخرىم ادلقسط ،فإنو رب ادلراتب وىي آخر
منازل الوجود ،وما بقي من األمساء فتحت طاعة ىؤالء األمساء

Ibn `Arabi, Insha’ al-Dawa’ir, 32.
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59لعلو يقصد بذلك القوة العاقلة ىف اإلنسان ،و الىت هبا حياتو وىي مرتبطة بامسو تعاىل احلي.
60ألن كونو تعاىل عادلا يتعلق قبل الوجود دبا كتب عليك ىف اإلقرار (تقديرك) ويتعلق بعد الوجود ىف
مجيع أجوالك الىت حكم ا﵁ هبا عليك.
61ىكذا ىف األصل  ،لعلها عدمك.
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األئمة ....على أن أئمة األمساء من غَت نظر إىل العامل إهنا ىي أربعة
62
ال غَت .امسو احلي ،وادلتكلم ،والسميع ،والبصَت".
ىكذا حيدد لنا ابن عريب مراتب األمساء الىت ال بد منها لوجود
احلقائق الكونية ،ولكل حقيقة من احلقائق يف الكون اسم ما خيصها
من األمساء اإلذلية ،فاجلوىر الفرد مثال فإن فيو حقائق متعددة تطلب
أمساء إذلية على عددىا .فحقيقة اجياده يطلب اإلسم القادر ،ووجو
إحكامو يطلب اإلسم العامل ،ووجو اختصاصو يطلب اإلسم ادلريد،
ووج و ظهوره يطلب اإلسم البصَت والرائى إىل غَت ذلك ،فكل حقيقة
تطلب امسا يناسبها ،وإذا كان ىذا حال جوىر الفرد الذى يتكون منو
العامل فالعامل كلو ال خيرج عن كونو مظاىر لألمساء اإلذلية ،فال خيرج
منها شيئ عن قبضة األمساء" .وعلى احلقيقة فما يف الوجود إال
أمسائو" 63حسب تعبَته .والنتيجة اليت يريد أن يتوصل إليها ابن عريب
من ىذا كلو أنو إذا كانت اآلثار لألمساء اإلذلية واإلسم ىو عُت
ادلسمي فما يف الوجود إال ا﵁ فانظر كيف ربط الشيخ ىذه الفكرة
بنظريتو يف الوجود الواحد.
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