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برانمج سراج املريدين
نكت وتنبيهات ،تعقبات واستدراكات
د .عبد هللا اجلباري  -املغرب
تعرفنا من كثب على كتب ومصنفات اإلمام أيب بكر بن العريب املعافري ،وأفدان منها فوائد ،وتعرفنا من خالل إحاالته يف كتبه
على سراج املريدين له ،وهو ما جعلنا نتشوف هلذا السفر ،ونتعرف على موضوعاته وفوائده ،وهو ما مل حيصل سوى يف الشهور
األخرية ،حيث صدر يف ست جملدات بدراسة وحتقيق الدكتور عبد هللا التورايت ،الذي نشر من قبل كتابني من اخلزانة املعافرية،
األمد األقصى واملتوسط يف االعتقاد ،ويبدو من خالل هذه األعمال ،أن الدكتور التورايت ذا قدرة ومكنة على قراءة املخطوط
ورقمه ،وهذا حيسب له ،ويشجع عليه ،إال أن دراساته اليت يصدر هبا املخطوطات املنشورة ،ال أجد فيها مسحة علمية ذات شأن،
فرتاه يقفز على املهم وال يذكره ،ويركز على غري املهم وميأل به الصفحات الطوال ،كما يتجنب طرح السؤال/التساؤل الذي بواسطته
يهتدي حلل اإلشكاالت ،ويغوص حلل املعضالت ،وقد بقي الدكتور التورايت وفيا ملنهجه يف دراسته اليت رقمها حول سراج
املريدين ،وهي يف جملد مستقل موسوم بـبرانمج السراج ،وهو ما سنحاول جتليته والتحشية عليه يف هذا املقام ،مما سنورده من
مالحظات وتنبيهات.
 – 1بواعث التأليف ومضمون الكتاب
منذ علمت بوجود سراج املريدين يف ثبت العالمة املعافري ،وأان يف قلق معريف ،أُسائل وأتساءل عن سر هذه التسمية ؟ وعن
موضوع الكتاب ؟ وأان أعرف الرجل فقيها كبريا ،وأصوليا مشاركا ،وأديبا ابرعا ،لكن املريدين كلمة حمورية يف املعجم الصويف ،فهل
اندرج الرجل يف سلك املتصوفة ؟ وهل السراج مصنف صويف يضارع إحياء شيخه وينسج على منواله ؟ إىل غري ذلك من
التساؤالت املقلقة ،اليت مل ألف هلا جوااب.
وبعد االطالع على برانمج السراج ،وجدت فيه مبحثا بعنوان بواعث اإلمالء ،فيممت وجهي حنوه دون تردد أو تعثر ،علين
أجد ما يروي الظمأ ،فوجدته اكتفى بباعثني اثنني :
األول  :انبناء املشروع الفكري البن العريب على ثالثة ركائز  :التوحيد واألحكام والتذكري .وهو ما ركز عليه يف أنوار الفجر
املفقود ،فعمل على إخراج كل ركيزة على حدة ،لتاليف ضياع كتابه املوسوعي ،ويف هذا السياق ،ألف السراج ضمن ركيزة التذكري.
وعزز الدكتور التورايت هذا الباعث بتصرحيات مباشرة من املصنِّف.
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الثاين  :ختليص علم الزهد والتزكية من الدواخل واملعاطب.
وبقدر ما ال أستبعد الباعثني املذكورين ،بقدر ما أتعامل معهما حبذر شديد ،وعلى فرض حتققهما ،فإهنما ينزالن عندي إىل
مرتبة أدىن مقارنة مع الباعث الرئيس للتصنيف.
وأول مالحظة على الباحث ،أنه ذكر الباعث األول يف قرابة مخس صفحات ،مأله أبقوال ابن العريب ،وهذا مهم ومفيد ،لكن
الباحث احلصيف ال يركن إىل ما يظهره املؤلف من بواعث ،ويكتفي به ،ألن كثريا من املؤلفني قد يستحضرون أثناء التأليف مقاصد
وأهدافا ،ولكنهم يضمروهنا وال يظهروهنا ،وتبقى من أهم مهام الباحث ،حماولة استخراج املضمر ،ووضع الكتاب يف سياقه
الزمكاين ،وتقليب النظر يف نصوص املؤلف ذاته ،عله يظفر مبا استبطنه املؤلف وأخفاه.
أتسست الدولة املرابطية على الزهد وشظف العيش واالبتعاد عن امللذات ،وفاقا ملا ترىب عليه املؤسسون األوائل يف رابط ابن
ايسني ،وكان الفقهاء قطب رحى الدولة ،وأطلق على الدولة دولة الفقهاء ،وبعد فرتة من الزمن ،اختلت موازين الدولة ،وظهر ما مل
خيطر ببال املؤسسني األوائل ،قال املراكشي " :اختلت حال أمري املسلمني بعد اخلمسمائة اختالال شديدا ،فظهرت يف بالده مناكر
كثرية ،وذلك الستيالء أكابر املرابطني على البالد ،ودعواهم االستبداد ،وانتهوا يف ذلك إىل التصريح ،فصار كل منهم يصرح أبنه
خري من علي أمري املسلمني ،وأحق ابألمر منه ،واستوىل النساء على األحوال ،وأسندت إليهن األمور ،وصارت كل امرأة من أكابر
ملتونة ومسوفة مشتملة على كل مفسد وشرير ،وقاطع سبيل ،وصاحب مخر وماخور" 1إخل ما قال املراكشي ،ومع ما وصل إليه
اجملتمع مما ذُكر ،بقي الفقهاء صامتني دون نكري ،مع العلم أهنم عصب الدولة ،فهل كانوا موافقني على ذلك ؟
يف هذا السياق ،آثر الصوفية عزلة اجملتمع ،أو بوجه أدق ،عزلة الفساد الذي بدا وانتشر ،وعملوا على تربية اجملتمع وفق املبادئ
الصوفية ،أو وفق قيم الدولة اللمتونية اليت كانت سائدة يف مرحلة رابط ابن ايسني ،وظهرت يف مساء هذه األجواء املتلبدة ،جنوم ابن
العريف وابن برجان وامليورقي وابن قسي ،وغريهم من رموز التصوف ،الذين عملوا على تربية الناس وحتصينهم من الفساد املنتشر،
فتعاطف معهم أغلب الناس ،والتفوا حوهلم ،وكثرت مجاهريهم ،فأحس الفقهاء أن البساط قد ُسحب من حتت أرجلهم ،فعملوا
على الكيد هلؤالء الصوفية ،والوشاية الكاذبة هبم ،مثل القاضي أيب بكر حممد بن أسود ،2الذي عمل على إرسال ابن العريف وابن
برجان وامليورقي مكبلني يف األصفاد إىل السلطان ،وذلك بني  535هـ و  536هـ.
ومما يزيد من خوف الفقهاء من هؤالء املتصوفة ،أن بعضهم مل يكونوا مالكية ،مثل امليورقي الذي كان ظاهراي ،3فإذا التف
حوهلم الناس ،فإن فقهاء املالكية لن يلتفت إليهم أحد ،لذا توسلوا مبا جيوز وما ال جيوز للتضييق على هؤالء الصوفية.
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املراكشي ،املعجب يف تلخيص أخبار املغرب .135 :
ترمجه ابن بشكوال ترمجة موجزة ،وقال عنه " :استقضي مبرسية مدة طويلة ،مل حتمد سريته" الصلة .553 :
املقري ،نفح الطيب .155/2 :
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ليمر دون رد فعل ،وهو الذي تبلور فيما بعد مبا مسي
ومل يكن التضييق على هؤالء الصوفية – بتحالف بني السلطة والفقهاء ُ -

يف حينه بـثورة املريدين أواخر  538هـ وأوائل  539هـ.

يف هذا السياق ،ألف ابن العريب سراج املريدين ،فما هو الباعث على ذلك ؟
من املستحيل جدا أن نفصل الكتاب وصاحبه عن السياق املذكور أعاله ،وذلك لالعتبارات اآلتية :
أ – ابن العريب فقيه ،والفقهاء عادة ال يستعملون عبارة املريدين ،وهو هنا يتجاوز االستعمال البسيط ،إىل وضع الكلمة يف
العنوان ،مما يدل على مركزيتها يف الكتاب كله.
ب – ألف ابن العريب كتابه بني  563هـ و  537هـ ،ويف هذه الفرتة عينها ،وشى القاضي أبو بكر ابن أسود بزعماء املريدين
(امليورقي وابن العريف وابن برجان) ،وأرسلهم مكبلني إىل احلضرة السلطانية ،بتوافق مع أصدقائه الفقهاء ،فهل هذا التزامن كان
صدفة ؟
ج – مل يثبت عن ابن العريب أنه ندد واستنكر األسلوب القذر الذي تعامل به الفقهاء مع رموز الصوفية املذكورين ،ومل يعد عامل
الفقهاء عالما كثري االحنرافات ،حيتاج إىل نقد وتوجيه .فهل سكوته على تصرفاهتم يعد إقرارا هلم ؟ أضف إىل ذلك ،أنه الذ
ابلصمت حني قررت الدولة إحراق اإلحياء ،ومل ينضم للمنددين بذلك.
د – سراج املريدين ،ديوان جيمع بني األسلوب املعريف الذي ينتهجه العلماء ،وبني األسلوب التأطريي ،لذا يستعمل ابن العريب
أحياان أسلوب اخلطاب ،مثل " :وأول ما القي إليكم منها معشر املريدين" .4ويربز هذا اخلطاب التأطريي منذ الكلمة األوىل من
املقدمة " :من حممد بن العريب ،إىل زمرة املريدين ،وملة الطالبني السالكني يف سبيل الدين ،واملتوجهني إىل احلق املبني ،يالم عليكم،
أما بعد  :فإين أعظكم بواحدة ،وهي أن تصغوا إيل مبتدأ ومنتهى.5"... ،
فما هو الباعث إذن لتأليف سراج املريدين ؟
تبدو اإلجابة األولية من خالل العنوان ذاته ،فابن العريب يعد الصوفية/املريدين كأهنم غارقني يف ظالم فكري ،لذا ميدهم بـسراج
يضيئون به طريقهم ،ويتوسلون به للعودة إىل سبيل الدين .لذا كان العنوان سراج املريدين ،يف سبيل الدين.
وهذا ابعث معريف صرف ،وميكن أن نستحضر معه ابعثني آخرين ،مها :
ابعث ذايت ،وذلك من خالل حماولة استعادة اجلماهري من ساحة الصوفية إىل ساحته (ساحة الفقهاء).
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ابن العريب ،سراج املريدين .151/3 :
ابن العريب ،سراج املريدين .5/1 :
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ابعث سياسي ،ألن الصوفية كانوا مبثابة املعارضة السياسية إذ ذاك ،وحماولة توهني جناهبم هو خدمة للسلطة السياسية آنذاك،
خصوصا ان ابن العريب كان من أقرب العلماء إىل األمراء واحلكام كما سأجليه الحقا.
وعموما ،فالكتاب حسبما يبدو يل ،كتاب معريف ذو بعد سياسي.
وجتدر اإلشارة هنا ،إىل أن ابن العريب مل يكن مبدعا يف تسمية الكتاب ،بل كان مقتفيا أثر شيخه الطرطوشي يف كتابه سراج
امللوك.
أما من حيث مضمون الكتاب ،فابن العريب يعده من علم التذكري ،وهي العبارة ذاهتا اليت يستعملها ابن العريف ،قال يف
مقدمة كتابه " :ومسيتها مبحاسن اجملالس ،يتحلى هبا من وسم نفسه بـعلم التذكري" .6وما أرى هذا تواردا وال مصادفة.
وابن العريف يركز يف كتابه على املقامات ،فتكلم عن اإلرادة والتوبة والزهد والتوكل والصرب واحلزن واخلوف  ،....وابن العريب مل
يركز على املقامات ذاهتا ،ورتب اجلزء األهم من كتابه على أمساء اإلنسان املتحلي بتلك املقامات وبغريها ،فتحدث عن الزاهد
واملخلص واملذكر واملهاجر والصائم واحلاج والقاص والقاضي واملفيت والطبيب ....
وقد يتفقان يف مواضيع معينة ،لكنهما خيتلفان يف املقاربة.
مما يعين أن ابن العريب مل يصادم الصوفية كما صادمهم القاضي ابن أسود ومن معه ،بل عمل على اخرتاق جماهلم ابستعمال
بعض مصطلحاهتم ،من أجل انتقادهم من الداخل أوال ،والتأثري على أتباعم وثنيهم عن مواصلة املسري يف صفوف املريدين .وهللا
أعلم.
 - 2ابن العريب املعافري والتصوف
أدرج بعض العلماء ابن العريب ضمن الصوفية ،وهم قلة قليلة ،ومنهم من صرح بقربه منهم ،وأنه مذكور يف أسانيدهم ،وقد قارب
الدكتور التورايت هذه املسألة من خالل عدة نقاط ،هي :
-

معرفة ابن العريب مبذاهب الصوفية.

-

ثناء ابن العريب على الصوفية وذكره ملناقبهم.

-

زهد ابن العريب وأتهله.
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ابن العريف ،حماسن اجملالس .63 :
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وهذه النقاط ال تفيد يف الدعوى إثباات أو نفيا ،فابن تيمية من أكثر الناس معرفة ابلصوفية ومذاهبهم وأقواهلم ومصنفاهتم ،وأثىن
كثريا على رجاهلم ،كاجليالين والقشريي وعموم رجال الرسالة وغريهم ،ومع ذلك ال يقول أحد أبنه كان صوفيا أو مقراب من
الصوفية ،فتبني أن النقطتني األوىل والثانية ال تفيدان شيئا.
أما النقطة الثالثة فسنرى ما حيوم حوهلا.
واملهم عندي ،أن الباحث مل يورد ما قاله الصوفية أنفسهم يف ابن العريب ،أغفل ذلك قصدا ،رغم وجوده واضحا جليا يف
املصادر اليت ينقل منها ،وتعمد إيراد من قال بعرفانيته وواليته ،مثل سيدي حممد بن جعفر الكتاين وابن عيشون.
فهل كان ابن العريب صوفيا أو مقراب من الصوفية ؟ أم كان ابن تيمية عصره ،خصما للصوفية ،كثري االنتقاد والتشغيب عليهم ؟
•

أورد بعض الصوفية يف فهارسهم وأثباهتم أسانيد إىل شيوخ التصوف ،وبعضها من طريق املعافري ،مثل سند أيب سامل

العياشي إىل أيب القاسم اجلنيد من طريق ابن حرزهم عن ابن العريب عن الغزايل ،وهو سند مل يذكره الباحث ،لكن رجال التصوف مل
يستسيغوا هذه األسانيد ،ومل يعتمدوها ،قال الشيخ عبد السالم بن الطيب القادري معرتضا على أسانيد ابن حرزهم عن ابن العريب
" :وما ذكرته من أخذ الشيخ ابن حرزهم عن عمه صاحل إىل آخره ،هو التحقيق واملعتمد يف طريقه اخلاصة ،وما يوجد عند غري
واحد  ...هذا ال يصح ،فإن أهل الظاهر ال ميتد منهم أهل الباطن" .7وهو يرجح رواية ابن حرزهم عن عمه ،ويرد روايته عن ابن
العريب املعافري.
•

ذكر الشهيد السعيد حممد بن عبد الكبري الكتاين – مؤسس الطريقة األمحدية الكتانية املغربية -مجاعة ممن انتقدوا

الغزايل ،ومنهم تلميذه ابن العريب املعافري ،مث قال عقب ذلك " :وكنت أردت أن أجرد هؤالء الذين اعرتضوا على أيب حامد،
ونذكر ما قاله املرتمجون هلم يف ترامجهم ،مث تذكرت "من حسن إسالم املرء تركه ما ال يعنيه" فأغضيت اجلفون على القذى ،وأجريت
الذيول على األذى" ،8وهذا صريح جلي ،أن هذا الصويف ال يعرتف بتصوف املعافري ،ويقر أبن يف ترمجته أذى وقذى ،ومل يستطع
التورايت أن ينتقده كما فعل مع أمحد الغماري ،ألن انتقاده قد يعود ببعض األضرار ! ...
مث قال الشهيد الكتاين " :أما ابن العريب املعافري ،فاختلف مدركه مع مدرك أيب حامد ،فإن أاب حامد زاد ابلكشوفات زايدة
على الفقه واألثر ،فمعه مزيد إيقان وعيان ،وليس من وظيف من شنشنته هكذا ،أن يعرتض على من هو أرقى منه ،سيما ومعلوم
ما له من الكالم يف األئمة ،واالختيارات املخالفة هلم ،والطامة الكربى ،كالمه يف سبط رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ،ورحيانته يف
اجلنة ،وغصن دوحة ا لنبوة ،سيدان احلسني رضي هللا عنه ،وقوله فيه أنه قتل بسيف جده ،وهي كلمة من الطوام ،وقاه هللا سبحانه
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أبو سامل العياشي ،اقتفاء األثر  .163 :تعليق الدكتورة نفيسة الذهيب.
حممد بن عبد الكبري الكتاين ،خبيئة ا لكون .471 :
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مغبتها ،وال أكثرت ابعتذار ابن خلدون عنه يف اجمللد الرابع من التاريخ ،وكذا إفتاؤه بقتل من أنكر لبس اللون األمحر  ...وغري
هذا" .9ونالحظ كيف تعامل شيخ الطريقة الكتانية مع ابن العريب املعافري ،ولو كان معدودا ضمن الصوفية ملا قال فيه ما قال.
•

قبل هذا ،وبعده ،هناك نصوص ابن العريب نفسه ،اليت تبني بعده عن التصوف وعدم اخنراطه يف سلكه ،رغم معاشرة

أهله وأراببه  ،فذكر أنه استأذن شيخه أاب حامد ،فأذن له ابلدخول ،فوجده أيكل من طبق مع صاحبه إبراهيم اجلرجاين ،ومل أيذن له
ابألكل ،فتأول ابن العريب لذلك أتويالت ،آخرها "أنه كان طعام الصوفية ،ومل أكن صوفيا ،فلم ير يل أكله" .10وهذا كالم صريح
يف أنه مل يكن صوفيا يف وقت رفقته أليب حامد ،وذكره يف عارضة األحوذي ،وهي من آخر مصنفاته ،صنفها بعد السراج ،ولو
تغري رأيه ،وصار صوفيا ،لبني ذلك.
•

ذكر ابن العريب علماء املالكية مرات عديدة ،ويف بعضها ينسب نفسه إليهم ،فيقول  :قال أصحابنا ،وذهب

أصحابنا ،قال علماؤان  ،...وحني ينسب قوال إىل الصوفية ،يقول  :قال الزهاد ،أو علماء الزهد ،أو الصوفية ،أو الفقراء  ...ومل
ينسب نفسه إليهم ولو مرة.
•

أكثر ابن العريب من نقد الصوفية ،تنقيدات الذعة أحياان ،منها قوله يف لبس املرقعة " :وذلك شعار الصاحلني ،وسنة

املتقني ،حىت اختذته الصوفية شعارا ،فجعلته يف اجلديد ،وأنشأته مرقعا من أصله ،وهذا ليس بسنة ،بل هو بدعة عظيمة" .11وقال
يف موضوع آخر " :أكله على مائدة النيب صلى هللا عليه وسلم مع عيافة النيب عليه السالم له ،دليل على أن شرط الصحبة ليس
منها أكل ما أيكل ،وال لبس ما يلبس ،ردا على الصوفية يف اجلملة" .12وأشاع يف القوم أن حديث األبدال ال أصل له ،13وحذر
أصحابه من شيخه الغزايل ،وهذا عقوق ،فقال " :قد كان أبو حامد اتجا يف هامة الليايل ،وعقدا يف لبة املعايل ،حىت أوغل يف
التصوف ،وأكثر معهم التصرف ،فخرج على احلقيقة ،وحاد يف أكثر أحواله عن الطريقة ،وجاء أبلفاظ ال تطاق ،ومعان ليس هلا
مع الشريعة انتظام وال اتساق" ،14وقال أيضا " :وخذوا مين يف ذلك نصيحة مشحونة بنكت من األدلة ،... ،فإن أاب حامد

 9أغمض الباحث العني عن هذا النص ،ألنه ينغص عليه املراد ،وأورد شبيهه عن أمحد بن الصديق الغماري لينقض عليه انقضاض السبع على
فريسته ،أبسلوب ال ميت إىل البحث العلمي بصلة .ألن االنقضاض على الغماري ينيل صاحبه مراده ،ونقد الكتاين قد حيرمه من بعض
االمتيازات ،ورحم هللا البحث العلمي والباحثني أمثال الفقيه املنوين والدكتور حجي وغريمها من املنارات العاملة.
 10ابن العريب ،عارضة األحوذي .261/4 :
 11ابن العريب ،عارضة األحوذي .217/4 :
 12ابن العريب ،عارضة األحوذي .227/4 :
 13ابن العريب ،سراج املريدين  .452 :وحكمه على حديث األبدال غري سديد .أفرد ابلتصنيف احلافظ السيوطي.
 14ابن العريب ،العواصم .79 :
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وغريه ،وإن كان لبس للحال معهم لبوسها ،وأخذ نعيمها ،ورفض بؤسها ،وأحىي أرواحها ونفوسها ،فليس كل قلب حيتمله ،وقل
وجود نفس تستقل به ،فهو وإن كان سبيال للعلم ،ولكنه مشحون ابلغرر ،والشرع قد هنى عنه".15
هذه قرائن حمتفة ،وأدلة متعاضدة ،على أن ابن العريب مل يكن صوفيا ،أو مقراب من الصوفية ،وخصوصا صريح قوله بعدم
صوفيته ،وحبذا لو أورد الباحث هذه النصوص يف برانمج السراج.
أما زهد ابن العريب وأتهله ،فمسألة فيها نظر ،وهي من فرعني :
الفرع األول  :زهد ابن العريب
مل يكن ابن العريب رمحه هللا تعاىل زاهدا ،وميكن أن نورد اآليت :
•

شرح ابن العريب جامع الرتمذي اباب اباب ،ويالحظ عليه أن كتاب الزهد مل يشرحه كامال ،بل شرح منه جزءا قليال

جدا ،وقفز على أغلب أحاديثه ،وكثري من الصفحات مل يكتب فيها حرفا واحدا .فهل كان هذا جمرد مصادفة ؟
•

صرح ابن العريب يف مفتتح شرحه لكتاب الزهد من جامع الرتمذي مبا يدل على عدم زهده ،فقال رمحه هللا تعاىل :

"هذا نوع قد أفضنا فيه ،وإن مل نكن من أهله ،يف تفسري القرآن" .16وقد يقول قائل ،إن هذا الكالم خرج من ابن العريب خمرج
التواضع ،وأن واقعه خبالف ذلك ،ومن سرب كتب ابن العريب عرف عكس هذا ،ألنه كثري اإلشادة بنفسه ،كثري االعتداد برأيه،
ويصل أحياان إىل تسفيه خمالفه ،كما سنبني الحقا إن شاء هللا تعاىل ،وقد أطال النفس يف االسم الزاهد من السراج ،وتطرق إىل
زهد النيب صلى هللا عليه وسلم والصحابة الكرام ،وبعض الزهاد ،ومل يذكر منوذجا على زهده ،أو أمارة عليه ،مع أنه يتحدث عن
نفسه كلما سنحت الفرصة لذلك.
•

ذكرت كتب الرتاجم كالغنية والصالت وغريها ثلة من أهل العلم والفضل ،وحلوهم بصفة "الزاهد" ،وحكوا بعض

قصصهم وحكاايهتم ،ومل يذكر مرتمجو ابن العريب شيئا عن زهده.
الفرع الثاين  :أتله ابن العريب
العباد ارتباطا وثيقا برقة القلب ،وفيضان العني ابلدمع ،وغري ذلك من األمارات املذكورة يف الدواوين اخلاصة برتاجم
يرتبط أتله ُ

الصحابة والتابعني وعموم الصاحلني ،وابن العريب كان مبنأى عن هذه املعاين ،وقد اعرتف بقسوة قلبه أمام شيخه الطرطوشي،
وحمضه نصيحة غالية ،مل يفصح لنا عن اتباعه هلا من عدمه ،فقال " :وقد كنت فاوضت يف ذلك شيخي الزاهد أاب بكر القرشي،

وكانت يف قسوة ِجبلية ،وشكوت إليه ما بقليب من ذلك ،فقال يل  :تباك إذا مل يُطعك البكاء ،وحتازن إذا مل جيبك احلزن ،حىت

 15هذه املبالغة يف التحذير من شيخه الغزايل ليست إال للحد من احلضور القوي للغزايل وإحيائه يف األندلس ،حيث صار اإلحياء دستورا
للصوفية ،واإلقبال عليه منقطع النظري ،وصار أعالم التصوف يُشبهون به ،فيقال  :فالن غزايل املغرب ،أو غزايل األندلس ،وأطلق على طائفة من
الصوفية لقب الغزالية.
 16ابن العريب ،عارضة األحوذي .143/5 :
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تتخذه عادة" ،17وقبل هذا ،حكى عن حالته أثناء مساع قراءة "والسماء ذات الربوج" يف مدينة السالم ،فأحس أبن أعضاءه
صل ،وملا انتهى القارئ إىل "فعال ملا يريد" ،قال " :ظننت أن سقف اإليوان ينقض علينا" .18هذه احلالة وضدها وقعتا يف أايم
تف َّ
رحلته ،لكنه ابح حباله يف آخر حياته ،فقال يف سراجه " :وقد عظم اخلطب يف هذا الزمان ،حىت ال يدري العبد على أي شيء
يبكي ،أعلى فوات دنياه ؟ أم على ذهاب دينه ؟  ...؟ أم على نفسه اليت ال تطاوعه على طاعة ؟" .19رحم هللا ابن العريب.
من خالل ما سبق ،أرى أن احلديث عن زهد وأتله ابن العريب جمرد مبالغة يف شخصه ،إلدراجه ضمن الصوفية ،أو تقريبه منهم.
 - 3ابن العريب واحلسد
أكثر ابن العريب رمحه هللا تعاىل من ذكر حسد معاصريه له ،وذكر ذلك يف مواضع من مصنفاته ،وأفرد الدكتور التورايت مبحثا
خاصا من ست صفحات حلسد علماء إشبيلية للقاضي أيب بكر .كله أسلوب إنشائي ،ومل يطرح سؤاال أو تساؤال  :ملاذا حيسدون
القاضي أاب بكر ؟ وملاذا مل حيسدوا غريه من العلماء والقضاة واملصنفني ؟
من خالل هذه الصفحات الست ،مل أجد دليال أو شبه دليل على هذا احلسد ،سوى :
•

ذكر مجاعة من الفقهاء أن حديث املغفر من أفراد مالك عن الزهري ،فقال هلم القاضي  :قد رويته من ثالثة عشر

طريقا ،فقالوا  :أفدان .فوعدهم ومل خيرج هلم شيئا .20وعبارة "أفدان" ال تفيد حسدا وال حقدا.
•

لبس ابن العريب برنسا أمحر يف جملس القضاء ،وقال بعض املفتني  :من لبس برنسا أمحر مل جتز شهادته .وهذا ال عالقة

له ابحلسد أيضا.
•

ذكر ابن العريب يف جملس أحد امللوك آداب األكل ،فقال  :هي حنو من مائة ومخسني ،فقال أحد احلاضرين  :ما

مجعها اللوح احملفوظ قط ،فعد ابن العريب هذا الكالم من احلسد ،وال أراه كذلك.
من خالل هذه النماذج ،يتبني لنا أن ابن العريب كان ذا حساسية مفرطة من املخالف املنتقد ،فمن خالفه أو انتقده ولو يف
مسألة بسيطة ،فهو حاسد ،ولعل هذا انبع من اعتداده بنفسه ،واستعالئه بعلمه ،لذا كان كثري التعظيم لعلماء املشرق ،كثري
التنقيص والتحقري لعلماء املغرب .قال رمحه هللا تعاىل " :وهذه املسألة خراسانية عظما ،مل تبلغها املالكية وال عرفتها األئمة العراقية،
فكيف ابملقلدة املغربية" ،21وقال يف سياق الرد على أحد املالكية يف مسألة نقض الوضوء مبس الذكر " :وليس هذا من اببكم
17
18
19
20
21

ابن العريب ،سراج املريدين .100/2 :
ابن العريب ،سراج املريدين .93/2 :
ابن العريب ،سراج املريدين .102/2 :
التورايت ،برانمج السراج .68 :
الونشريسي ،املعيار .128/2 :

8

شبكة ضياء للمؤتمرات والدراسات

معشر املغاربة ،فأدبروا عنه ،وال من أعشاشكم ،فادرجوا منه" .22ولعل هذا التحقري وهذا التنقيص هو الذي دعا علماء عصره
لينفروا منه ،فلم جيد بدا من رميهم ابحلسد ،رمحهم هللا أمجعني.
وأضيف مسألة أخرى ،وهي أنه مل يكن متمكنا يف الفقه بدرجة مماثلة لبعض أقرانه ،مثل ابن اجلد مثال ،حكى أبو احلسني بن
زرقون ،أن والده وصل إىل اشبيلي ة وكله شوق إىل لقاء ابن العريب والتفقه به ،لكنه ملا دخل جملسه وجده روضة أدب ،وملا دخل
جملس ابن اجلد ،وجد فيه "من اإلمتاع يف الفقه ،واإلشباع فيه ،واالتساع ،ما كان أملي ،ووقف غرضي ،فلزمته" .23فاملسألة قد ال
تكون مسألة حسد .وهللا أعلم.
 - 4ابن العريب حافظ  ..ابإلمجاع !
حاول الباحث الدكتور عبد هللا التورايت أن يبني مكانة أيب بكر ابن العريب يف احلديث وصناعته ،وبقي حيوم حول املوضوع ومل
يلج صلبه وجوهره ،وارتكز على:24
** عدد مجاعة ممن وصفوه ابحلافظ( .سأعود إىل هذه النقطة).
** شهادة مجال الدين املغيلي أبنه مييز بني الصحيح واحلسن والضعيف.
** شهادة ابن ربيع األشعري بقدرة املعافري على انتزاع األحكام من األحاديث الصحاح .وهذا لعمري دليل على مكنته يف
فقه احلديث ،وليس يف الصنعة احلديثية.
تنبيه  :حلد الساعة مل يتكلم الباحث بعد ،وإمنا يترتس خلف فالن وعالن من األعالم ،وهناـ أود أن أنبه الباحثني يف شعبة
الدراسات اإلسالمية إىل ضرورة التحرر من االعتقال القسري الذي يفرضونه على أنفسهم ،فتجد الباحث يف الفلسفة والتاريخ
واألدب يناقش وينتقد ويرجح ،والباحث يف الدراسات الشرعية ميطران بـ  :قال فالن ،وقال فالن.
وأضاف الباحث أدلة أخرى على الصنعة احلديثية عند القاضي ،وهي :
** سعة روايته.
** الكتب احلديثية اليت أدخلها إىل األندلس ،وهذه بنت السابقة ،وإليها تنتمي.
** كتب الرواية اليت أخذها الناس عنه يف األندلس ،وهي مندرجة حتت سعة الرواية اندراجا أوليا.
22
23
24

ابن العريب ،عارضة األحوذي .115/1 :
ابن رشيد ،إفادة النصيح .74 :
التورايت ،برانمج السراج  114 :وما بعدها.
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** كتبه احلديثية( ،وهي كتب يف شرح األحاديث وفقهها ،كشرحيه على املوطأ والرتمذي وغريمها ،والصناعة احلديثية فيها اندرة
جدا).
هذه أهم أدلة الباحث ،ومل يلج الباب بعد ،لكنه بعد عشرين صفحة ،دخل صلب املوضوع ،وكتب نصف صفحة ،وجف
قلمه.
ومن الغرائب األعاجيب ،أن جعل صلب املوضوع حتت عنوان  :تكملة .وهذا خلل منهجي.
ودعا يف التكملة إىل الكشف عن قواعد التعليل والتصحيح يف كتبه ،وتتبع املصطلح النقدي وحتديد جماالته ،والكشف عن
موارده احلديثية ،والكشف عن أثر ذلك يف كتب من بعده .25وهذه النقط لعمري ،كان عليه أن يناقشها وأن يفصل فيها ،ال أن
يدعو الباحثني إىل مناقشتها ،وأن يدهلم عليها.
وأعود إىل النقطة األوىل ،وهي أن مجاعة وصفوا ابن العريب ابحلافظ ،وكأن أقواهلم قرآن منزل ،وأانقشها انطالقا مما ذكره خارج
هذا املبحث ،يف سياق نقدة السراج.
أورد الباحث كالم احلافظ السيد أمحد بن الصديق الغماري مستنكرا " :فال أدري كيف عده الذهيب من احلفاظ" ،وذكر يف
ثالث صفحات أمساء مجاعة ممن وصفوه ابحلافظ ،منهم :
** الضيب يف بغية امللتمس ( ،)125/1والصواب أنه يف صفحات متعددة ،وليس يف هذه الصفحة فقط.
** القاضي عياض يف الغنية ،وقوله ال يدل على املراد ،قال رمحه هللا يف ترمجة املعافري " :كان فصيحا حافظا أديبا شاعرا كثري
اخلري مليح اجمللس" ،وهذا سياق بعيد جدا عن داللة احلافظ يف االصطالح احلديثي ،ولنتأمل إدراج الكلمة بني الفصاحة واألدب،
وهي عبارة يستعملها القاضي عياض ،قال يف ترمجة ابن شبونة (ت  537 :هـ) " :أحد احلفاظ املدرسني للمذهب ،العاملني به،
 ،...وبرع يف الفقه ،... ،وكان أحفظ أهل وقته للمسائل املالكية" ،26فعياض يصف املرتجم أبحد احلفاظ ،ومل يذكر له  -ولو
إشارة – عنايته ابحلديث ،وملا انتقل عياض إىل احلديث عن مكنة ابن العريب يف العلوم الشرعية ،مل يستعمل لقب احلافظ ،فقال :
"وقيد احلديث ،واتسع يف الرواية ،وأتقن مسائل اخلالف واألصول والكالم" .27ولنا أن منيز بني عباريت " :قيد احلديث  ...اتسع
يف الرواية" وبني عبارة "وأتقن مسائل اخلالف" ،ولنا أن نتساءل  :ملاذا مل يقل القاضي عياض عن شيخه  :وأتقن صناعة احلديث،
واستعمل "أتقن" يف غري احلديث ؟ هذا تساؤل مهم ،خصوصا أن عياضا يستعمل هذه العبارة مع احلفاظ احلقيقيني ،مثل القاضي
25
26
27

التورايت ،برانمج السراج .133 :
القاضي عياض ،الغنية .155 – 154 :
القاضي عياض ،الغنية .67 :
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أيب عامر الطليطلي ،قال يف ترمجته " :كان يفهم صنعة احلديث ،كثري السماع واجلمع" ،28وقال يف ترمجة ابن الصيقل " :من أهل
صناعة احلديث ،وممن يفهم هذا العلم" ،29وقال يف ترمجة أيب علي الصديف " :كان عارفا ابحلديث ،قائما به ،حافظا ألمساء
الرجال ،عارفا بقويهم من ضعيفهم" .30ومل يستعمل القاضي عياض نظائر هذه العبارات وأشباهها يف حق أيب بكر بن العريب.
ولنعد إىل منطق قال فالن وقال عالن.
وصفهم البن العريب ابحلافظ ،وأان أستدرك عليه النووي ،والناصري يف االستقصا،
حكى الدكتور التورايت عن ست وعشرين نفرا ْ

فصاروا مثانية وعشرين ،وال أستبعد أن يكونوا ضعف ذلك ،مث ادعى اإلمجاع ،وألول مرة أمسع حكاية اإلمجاع يف مثل هذه القضااي،
ولنـ ْقض اإلمجاع الومهي ،نورد أمرين اثنني :
األول  :ذكر العالمة ابن كثري ابن العريب يف مواضع متعددة ،من كتبه ،ويف أغلبها حيليه ابلفقيه ،وال يشري إىل رتبته احلديثية
قطعا ،ولست أدري هل اعترب الباحث سكوته دليال على اإلمجاع أم ال ؟ وهل هو من قبيل اإلمجاع السكويت ؟
الثاين  :يعد العالمة ابن القطان الفاسي السجلماسي أعلم علماء احلديث يف املغرب يف عصره ،وهو اندرة الزمان ،وفلتة من
فلتاته ،مجع فنون علم احلديث كلها ،وتربع على عرش النقد والتعليل احلديثي بدون منازع ،وكانت كتب ابن العريب املعافري متوافرة
لديه ،وكانت موجودة يف خزائن املغرب العامة واخلاصة ،ولكنه مل يذكره قط يف موسوعته الرائدة بيان الوهم واإليهام ،فهل كان من
حساده واحلاقدين عليه ؟ أم أنه مل جيد يف كتبه ما له عالقة ابلنقد والتعليل فأعرض عنه ؟ أم أنه ال يعرتف به حمداث بله حافظا ؟
فأين اإلمجاع ؟.
وأخوف ما أخاف على حكاية اإلمجاع ،أن يبين عليها صاحبها حكما آخر ،كأن يقول مثال  :من مل يقل  :ابن العريب حافظ،
فهو كافر ،خلرقه اإلمجاع .ولنا يف التاريخ نظائر هلذا اهلراء.31
وأضيف مسألة أخرى  :كتب الرتاجم مألى ابلتحليات الطنانة والفارغة ،ومنها لقب "احلافظ"ُ ،حلي به من يستحقه ومن ال

يستحقه .وأورد أمنوذجني اثنني :

األول  :الشيخ الطيب بن عبد اجمليد بنكريان الفاسي ،لغوي متني ،فقيه مالكي ،متقن للفقه وأصوله ،وملم ابلسرية النبوية،
وعالقته ابحلديث وعلومه كعالقة الغزايل به ،ومع ذلك جتده موصوفا ابحلافظ يف كتب الرتاجم.
 28القاضي عياض ،الغنية .72 :
 29القاضي عياض ،الغنية .92 :
 30القاضي عياض ،الغنية .131 :
 31قال ابن سحنون يف كتابه " :أمجع الناس على أن الزعفران ليس بطعام ،فمن قال إنه طعام ،فقد خرق اإلمجاع ،يستتاب ،فإن اتب ،وإال
قتل" .الونشريسي ،املعيار .456/2 :
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الثاين  :الشيخ جعفر الكتاين ،شيخ اجلماعة بفاس ،حافظ لفروع املذهب وأصوله ،متشبث به حد التعصب املزري ،ال عالقة
له ابحلديث ،ومع ذلك حيلى ابحلافظ .وقد أتقن صنعا الباحث الدكتور بدر العمراين حني قال عنه " :أما علم احلديث فال حيسن
منه إال اجلمع والتقميش من كتب املتأخرين ،كالسيوطي والقسطالين واملناوي ،...،وما جنده على ظهور مصنفاته من ألقاب
كاحملدث واحلافظ ،فكله بعيد عن احلق والصدق".32
هذان منوذجان لعدم انضباط العلماء يف التحليات ،لذلك أدعو الباحثني إىل عدم االعتماد على قال فالن وقال عالن .ومن
أراد التعرف على درجة ابن العريب فليقصد بطون تواليفه رمحه هللا.
ولكن ،قد يقبل الباحثون جزءا من كالمي ،لكنهم قد ال يصدقونه إذا علموا أن احلافظني الذهيب وابن حجر وصفاه ابحلافظ.
هنا أكاد أجزم أهنما مل يطلعا على كتب ابن العريب ،ولو اطلعا عليها ملا اعترباه حمداث.
ابلنسبة للذهيب رمحه هللا  :أورد ترمجة ابن العريب منقولة ابحلرف من الصلة البشكوالية ،وملا وصف صاحب األصل شيخه
ابحلافظ ،كررها الذهيب كما كرر سائر األلفاظ والعبارات .وللباحث أن يقارن بني الرتمجتني.
يزيد األمر وضوحا وجالء ،قول الذهيب رمحه هللا تعاىل يف موضع آخر " :حدث عنه احلافظ أبو علي الغساين ،ومجاعة ممن
أعرفهم أو ال أعرفهم ،وكذا غالب مشايخ األندلس ،ال اعتناء لنا مبعرفتهم ،ألن روايتهم ال تقع لنا" .33ومع هذا التصريح
الواضح الصريح ،يتبني أن الذهيب جمرد انقل للرتمجة ،وأن قوله وقول ابن بشكوال قول واحد ال قوالن ،وشهادة واحدة ال شهاداتن.
أما ابلنسبة البن حجر ،فأكاد أجزم أنه مل يطلع على بعض كتب ابن العريب إال ابلواسطة ،وهو ما سأبينه الحقا.
وقد سبق يل أن نشرت حبثا بعنوان ابن العريب املعافري ومكانته يف الدرس احلديثي ،34تتبعت فيه ما يدل على عدم مكنته
من هذا العلم ودقائقه ،خبالف مكنته يف الفقه.
مناذج من النقد احلديثي
أوال  :حديث غب الزايرة
بعد حىت رفعوه إىل النيب صلى هللا
قال العالمة ابن العريب رمحه هللا  " :ومن األمثال الغرارة ،قوهلم " :زر غبا ،تزدد حبا" ،ومل يزل ُ
عليه وسلم ،وهو منه بريء".35
32
33
34

مقدمة بدر العمراين لرسالة الكتاين منتخب األقاويل ،فيما يتعلق ابلسراويل .26 :
الذهيب ،سري أعالم النبالء .345/18 :
منشور على الشبكة يف موقع شبكة ضياء.
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وهذا منطوق كالمه ،يدل على :
•

النص املذكور ليس حديثا ،وهو جمرد مثل.

•

من رفعه إىل النيب صلى هللا عليه وسلم واهم.

انتقد العالمة أمحد بن الصديق الغماري ابن العريب ،وبني أن احلديث له طرق متعددة ،وألف فيه احلفاظ أجزاء مفردة ،ومنها
اإلانرة ،بطرق حديث غب الزايرة ،للحافظ ابن حجر.36
مل يستسغ الدكتور عبد هللا التورايت نقد الغماري للمعافري ،وتعقبه بنقدات ،بناها على اآليت :
أ  -مل يصح احلديث عند ابن العريب" ،وكل ما مل يصح عنده ينسبه إىل املثل ،أو إىل احلكمة ،خصوصا إذا كان قد ورد يف
كتب األمثال ،وجرى على ألسنة احلكماء ،ولكن الغماري يعارض ويعرتض مبا ال يسلم له".37
وما قاله التورايت ال يُسلم له ،وهو نشر لألوهام واألخطاء ،وقد أييت من بعده ،ويغرت به ،وينقل قاعدة مسلمة ،وهي أن ما مل

يصح عند ابن العريب يعده من األمثال واحلكم ،وكتب ابن العريب طافحة بعبارات التحسني واحلسان والضعيف واملنكر وغريها،
فتبني خطأ القاعدة التوراتية.
ب – ادعى التورايت أن ما نقله الغماري عن احلفاظ جمرد كالم عام ال يفيد ،وأن كالمهم ال يفيد التصحيح .وابلرجوع إىل كالم
الغماري ،يتبني لنا أنه مل يصححه ،38فهل يتعقب الباحث ما مل يـُقل ؟ أم يتوهم شيئا مث ينسبه إىل الغماري ويتعقبه ؟
ج – ألزم التورايت الغماري أبنه نقل حتسني املنذري" ،والتحسني غري التصحيح ،وفرق كبري بينهما" ،والغماري مل يكن يف حمل
نقاش التحسني والتصحيح ،ولكنه يف حمل نقاش املنت ،هل هو مرفوع – صحيحا أو حسنا أو ضعيفا – أو جمرد مثل غرار كما قال
املعافري ؟ وفرق كبري بني احلديث املرفوع واملثل الغرار.

 35ابن العريب ،سراج املريدين .414/3 :
 36وهم مسند عصره الشيخ عبد احلي الكتاين ،وذكر كتاب ابن حجر هذا ضمن املؤلفات يف موضوع زايرة القرب النبوي الشريف .وساقه مساقا
واحدا مع ما كتبه السبكي وابن عبد اهلادي وغريمها ،والكمال هلل تعاىل.
 37التورايت ،الربانمج .352 :
 38نص الغماري بتمامه " :وهذا احلديث له طرق متعددة ،أفردها بعض احلفاظ ابلتاليف ،من آخرهم احلافظ ،ألنه ورد من حديث أيب هريرة وأيب
ذر وحبيب بن مسلمة وعبد هللا بن عمرو بن العاص وعبد هللا بن عمر وعائشة وجابر وغريهم ،وخرجه من أهل السنة املشهورة احلاكم والطرباين يف
معامجه الثالثة والزار واحلارث بن أيب أسامة وأبو نعيم واخلطيب واخلطايب يف العزلة وابن قتيبة يف عيون األخبار وصاحب مسند أيب حنيفة وآخرون،
وقال احلافظ املنذري  :إن له أسانيد حساان".
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د – أورد التورايت كالم أهل الفن يف احلديث ،ومنهم ابن حجر الذي قال أبن طرقه ال خيلو واحد منها من مقال ،ومنها قول
الرازي  :ليس بصحيح .ومنها قول ابن حبان  :ال يصح .مث قال " :وهبذا مل يكن ابن العريب منفردا يف حكمه" .قلت  :كال ،كان
منفردا بدعوى أنه جمرد مثل .وكان منفردا بقوله إنه غري مرفوع ،واآلخرون الذين قالوا بعدم الصحة ،قالوا برفعه إىل النيب صلى هللا
عليه وسلم ،فأين موافقتهم له ؟
مث اسرتسل التورايت قائال " :فهذا ابن حبان وهو من هو يف النقد والتعليل يذكر ما ذكره ابن العريب" ،قلت  :هذا كذب،
واملعافري يقول أبنه غري مرفوع ،وابن حبان ال يقول ذلك.
وقال أيضا " :وهذا خامتة احلفاظ ابن حجر يؤكد ما ذكره ابن العريب ،فأين هتويلك اي غماري ؟ وأين نفاثتك ؟ صارت كأمس
الذاهب ،ومل يثبت منها شيئ" .وهذا لغو ال حيتاج إىل تعليق ،ترفعا وتعففا.
اثنيا  :حديث التسمية عند الوضوء
قال ابن العريب رمحه هللا تعاىل وغفر له " :ذكر بعضهم أنه يعقبه [أي  :األكل] ابلصالة على النيب صلى هللا عليه وسلم،
لست أراه ،وقد سئل مالك  :هل يسمي هللا إذا توضأ ؟ فقال  :ال .أيريد أن يذبح ؟".39
و ُ
وأول ما يالحظ على ابن العريب ،أنه أورد كالم اإلمام مالك يف التسمية قبل الوضوء ،يف سياق التصلية بعد األكل ،وال رابط
بني األمرين.
لكن احلافظ أمحد الغماري تعقب سكوت ابن العريب وتسليمه ملا قاله مالك ،فقال " :وسكت ابن العريب عن هذا ،ومل يتعقبه،
كأنه ال يدري أن حديث التسمية على الوضوء عده بعض احلفاظ متواترا لكثرة طرقه ،فقد ورد من حديث أيب هريرة ،أخرجه أمحد
وأبو داود والرتمذي يف العلل ،وابن ماجه والدارقطين وابن السكن واحلاكم والبيهقي وآخرون .ومن حديث سعيد بن زيد وأيب سعيد
اخلدري وعائشة وسهل بن سعد وأيب سربة وأم سربة وعلي بن أيب طالب وأنس بن مالك وغريهم ،وأخذ به كثري من األئمة،
فأوجبوا التسمية يف الوضوء ،منهم أمحد بن حنبل" مث قال " :لئن خفي احلديثان – حديث التسمية وحديث غسل اليدين قبل
األكل – على مالك ،فما كان حقهما أن خيفيا على ابن العريب".
رحم هللا تعاىل الغماري ،ملا أورد من عذر لإلمام مالك ،ألن عصره متقدم ،ومل يكن مبقدوره مجع األحاديث والتوسع يف الرواية
مثل من بعده ،لذلك الم ابن العريب واعتذر لإلمام مالك.
حاول الباحث التورايت الرد على احلافظ الغماري ،وكان رده من نقاط متعددة ،أتناول هنا أمهها :
39

ابن العريب ،سراج املريدين .160/1 :
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أ – قال التورايت " :مل أقف على قول [اإلمام أمحد] بوجوب التسمية ،فلعل [الغماري] خلط بينه وبني إسحاق بن راهويه ،فهو
الذي يقول بوجوب التسمية" .40والغماري مل خيلط ،والتورايت يتسرع ،وابن حنبل قائل ابلوجوب ،نسبه إليه اإلمام ابن العريب نفسه،
قال يف العارضة " :قال أمحد بن حنبل  :ال أعلم يف هذا الباب حديثا صحيحا .ولكنه أوجب التسمية عند الوضوء" .41مث قال
بعد كالم " :وروي عن أمحد أن التسمية غري واجبة" ،فثبت أن لإلمام أمحد قولني .وقال ابن تيمية احلنبلي " :واملسنون التسمية،
هذا إحدى الروايتني عن اإلمام أمحد ،... ،والرواية األخرى أهنا واجبة ،اختارها أبو بكر والقاضي وأصحابه وكثري من أصحابنا ،بل
أكثرهم".42
ب – جلب التورايت كعادته أقوال العلماء كابن حنبل وأيب حامت وأيب زرعة وابن القطان ،مث قال " :فظهر هبذا أن جلة النقدة
من حفاظ احلديث واإلسالم قائلون بتضعيفه ،وقائلون بعدم ثبوته".
وهنا تنقيدات أبني من خالهلا ضعف التورايت مبناهج احملدثني وأقواهلم.
وفهم
قال التورايت  :ضعفه أبو حامت وأبو زرعة الرازاين ،وأحال إىل العلل البن أيب حامت ،وابلرجوع إىل املصدر جند النص مشرقاُ ،
التورايت مغراب.
ورد النص هبذا اللفظ " :ومسعت أيب وأاب زرعة وذكرت هلما حديثا رواه عبد الرحم ابن حرملة عن أيب ثفال قال مسعت رابح بن
عبد الرمحن بن أيب سفيان بن حويطب قال أخربتين جديت عن أبيها أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال  :ال وضوء ملن مل يذكر
اسم هللا ،فقاال  :ليس عندان بذاك الصحيح ،أبو ثفال جمهول ،ورابح جمهول".
حديث ٍ
ٍ
بسند بعينه ،فأجابه عن ذلك السند ،ومل جيبه عن املنت عامة ،ومعىن كالمه :
هذا النص بتمامه ،والسائل سأل أابه عن
[ليس (هذا السند) عندان بذاك الصحيح] ،وعلله جبهالة راويني .ولو كاان يف مجيع طرق وأسانيد احلديث لكان قول الباحث
صحيحا.
ولو كان الدكتور التورايت فطنا ،لتنبه إىل هذا ،ألنه ينقل من كتاب يف العلل ،فليتنبه إىل جزئيات النقاد ومسالكهم يف هذه
املصنفات .ولتوضيح هذا ،أذكر نظريه وشبيهه ،فأقوى حديث متواتر هو حديث " :من كذب علي  ،"...ومع ذلك يرويه احملدثون
يف كتب الضعفاء ،ويروونه يف تراجم الضعفاء إن كان ضمن مروايهتم ،فيأيت من ال علم له مبناهج القوم ومسالكهم ،فيدعي أنه
ضعيف ،ألنه رواه ابن عدي الكامل ،أو غريه.

40
41
42

التورايت ،برانمج السراج .358 :
ابن العريب ،عارضة األحوذي .58/1 :
ابن تيمية ،شرح العمدة .170 – 169 :
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قال التورايت " :وقال املروزي  :ليس فيه شيء يثبت ،وقال عن أمحد  :مل يصححه ،وقال أبو زرعة الدمشقي  :أحاديثه
ليست بذاك" .وأحال هذه األقوال إىل شرح مغلطاي البن ماجه ،ومن سلم للتورايت ،ظن أن ثالثة من احملدثني ضعفوه ،وهم
املروزي وأمحد وأبو زرعة ،والواقع خبالف هذا ،والتورايت مل يفهم لتسرعه.
ونص مغلطاي كاآليت " :وملا ذكره املروزي عن أمحد قال  :مل يصححه ،وقال ليس فيه شيء يثبت".
ُّ
يعين أن املروزي نقل عن أمحد قوله  :ليس فيه شيء يثبت ،ومعناه  :مل يصححه ،فهي شرح لقول أمحد ،وظن التورايت أهنما
قوالن حملدثـ ْني.
مث زاد مغلطاي فقال " :ويف اتريخ أيب زرعة الدمشقي عنه ،وسأله عن التسمية على الوضوء ،فقال  :فيها أحاديث ليست
بذاك" .هنا ينقل مغلطاي عن اتريخ أيب زرعة ،وفيه أنه سأل أمحد بن حنبل عن احلديث فأجابه مبا ذُكر.
فتبني يف احملصلة أن األقوال الثالثة قول واحد ،وأن احملدثني الثالثة حمدث واحد ،هو اإلمام أمحد.
ولنعرض عن الواسطة/مغلطاي ،ولنرجع إىل اتريخ أيب زرعة طلبا يف علو السند كما يقال.
قال أبو زرعة الدمشقي يف التاريخ  ،قلت أليب عبد هللا أمحد بن حنبل  :فما وجه قوله "ال وضوء ملن مل يذكر اسم هللا عليه"؟
قال  :فيه أحاديث ليست بذاك" ،43وهذا النص دال بوضوح على أن القائل هو أمحد بن حنبل ،وليس قول أيب زرعة.
قال التورايت " :وقال حافظ املغرب اإلمام ابن القطان الفاسي  :ضعيف جدا".
وابن القطان ضعف السند الواحد ،ومل يضعف املنت جبميع طرقه .ألنه بني حكمه أبن ذكر اإلسناد أوال ،مث أورد علته ،وهي
وجود ثالثة جماهيل يف السند ،44وسند هذا حاله ،حري به أن يكون ضعيفا جدا كما قال ابن القطان ،والسؤال هو  :هل جند
هؤالء اجملاهيل يف أسانيد وطرق احلديث كلها ؟ أم يف سند واحد ؟ فإذا كانت فيها كلها ،كان حكم ابن القطان على السند
منسحبا على املنت ضرورة ،وإن كانت يف سند واحد ،فحكم ابن القطان على احلديث من ذلك السند ال غري.
وهبذا نعلم أن جلة النقدة قالوا بتضعيف سند واحد للحديث ،وابن الصديق الغماري حكى عن بعض احلفاظ قوهلم بتواتره،
ومعلوم أن التواتر ال يُلجأ إليه بسند واحد ،فتبني تسرع التورايت وعجلته.

43
44

أبو زرعة الدمشقي ،التاريخ .631 :
ابن القطان ،بيان الوهم واإليهام .314/3 :
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ج – قال الغماري عن احلديث " :عده بعض احلفاظ متواترا ،لكثرة طرقه" ،وهذا صريح أن الغماري ال يقول بضعف احلديث
لكثرة طرقه ،لكنه ال يقول بتواتره ،وال يتبىن هذا الرأي ،بل حكى املسألة عن بعض احلفاظ فقط .واملقصود هو السيوطي رمحه
هللا ،45وأورده الكتاين يف نظم املتناثر للتنبيه على مبالغة السيوطي ،وليس للقول بتواتره.46
د – لنبتعد عن قال فالن وقال عالن ،ولننظر يف األسانيد ،من مصادرها األصلية ،وهي :

 45السيوطي ،قطف األزهار املتناثرة يف األخبار املتواترة .55 :
 46الكتاين ،نظم املتناثر .53 :
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عيسى العطار

أبو حاتم

أبو الحسن بن
سلمة

ابن أبي فديك

عبد الرحمن بن
إبراهيم

ابن ماجه
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ابن أبي فديك
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عبد الرحم بن
معاوية
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محمد بن موسى
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عبد الرحمن بن
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ابن ماجه
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ابنه عبد الرحمن
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ابن ماجه

أحمد البرقي
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أحمد بن حنبل
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ابن ماجه

أبو عامر العقدي

محمد بن بشار

ابن ماجه

أحمد بن منيع

ابن ماجه

يزيد بن عياض

ابن حرملة

أبو أحمد
الزبيري

أحمد بن حنبل

عبد الملك

عبد بن حميد

محمد بن المثنى

البزار
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ابلنظر يف هذه اخلطاطة اليت مل أستوعب من خالهلا مجيع الطرق واألسانيد ،يتبني لنا أن حديث أيب سعيد اخلدري وحده على
شرط احلسن .فقد رواه عبد امللك وأبو أمحد الزبريي وأبو عامر العقدي وزيد بن احلباب ،كلهم عن كثري بن زيد عن ربيح عن أبيه
عن جده ،وأبوه هو عبد الرمحن ،وجده هو أبو سعيد اخلدري.
لن أحبث عن عبد امللك ومن معه ،ألنه ولو كان ضعيفا فقد تبني ضبطهم للمنت من خالل موافقة بعضهم لبعض.
وأما كثري بن زيد ،فمختلف فيه ،وأحاديثه حيسنها احلفاظ ،وقد أحسن ابن القطان رمحه هللا حني قال عن حديث من مروايته
" :وينبغي أن يقال فيه حسن ،ملا بكثري بن زيد من الضعف".47
وأما ربيح عن أبيه عن جده ،فهم على شرط الصحيح ،وقد روى من طريقهم احلاكم حديثني 48وقال عقبهما  :صحيح
اإلسناد ومل خيرجاه ،وقال عقبهما الذهيب  :صحيح.
فهذا السند وحده على شرط احلسن ،لوجود كثري .وإذا أضفنا األسانيد والطرق األخرى ارتقى إىل الصحيح لغريه ،وإذا كثرت
الطرق ،ونُقل عن عشرة من الصحابة ،حكمنا عليه ابلتواتر ،وهو ما مل يقع.
هـ  -قال التورايت " :وإخراج من ذكر ألي حديث ال يدل على شيء ،بل ال بد من النظر يف األسانيد واعتبار الطرق ،وكلهم
قد ورد عندهم أبسانيد ضعيفة مسلسلة ابجملاهيل ،ولكن [الغماري] يدلس على القارئ تدليس تسوية ،فيحذف ما يفضح قوله
ورأيه ،ويرتك ما جيعله منتصرا به ،زعمات زعمها ،فخيب هللا رجاءه فيها".49
وقوله " :خيب هللا رجاءه" سوء خلق ،وقلة ذوق.
ودعوته إىل النظر يف األسانيد حق وصدق ،وقد فعلنا ذلك ،وبينا أن السند الواحد حسن ،أما التورايت فقد أحجم ومل يُقدم
على ذلك.
ودعواه أنه عندهم أبسانيد ضعيفة مسلسلة ابجملاهيل ،مبالغة وهتويل ،أو قصور وتقصري.
و – قال التورايت " :ومن تدليسات [الغماري] قوله  :إن بعض احلفاظ عده متواترا" ،قلت  :عده السيوطي متواترا ،فانتفى
التدليس عن الغماري ،وكان حراي ابلباحث أن يرتوى ويتثبت ،قبل إطالق عبارات يرتد ماصدقها عليه.

47
48
49

ابن القطان ،بيان الوهم واإليهام .211/5 :
احلديثان مها " :اللهم هذا عين وعن من مل يضح من أميت" ،و"الشرك اخلفي أن يعمل الرجل ملكان الرجل".
التورايت ،برانمج السراج .357 :
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مث قال التورايت " :وعجبت حلديث يقال فيه ما سقناه من نقد النقاد ،يقول هو فيه إنه من مجلة املتواتر ،يستغفل به الذي ال
يعلم ،وحيتال فيه على الذي ال يفهم" .وهذا يدل على جهل التورايت أببسط دروس السنة األوىل يف علم احلديث ،ألن احلديث
إن كان متواترا ،فإن إيراد أقوال النقاد ال يعدو أن يكون لغوا يف لغو ،وما عليه يف سياق النقد إال أن يثبت التواتر من عدمه ،أما
تضعيف طريق أو سند فال يفيد سوى التشغيب.
ومن املعلوم يف أول مقررات علم احلديث ،أن احلديث املتواتر ال ننظر يف إسناده ،قال سيد احلفاظ يف شرح النخبة ،إن املتواتر
"ليس من مباحث علم اإلسناد ،إذ علم اإلسناد يبحث فيه عن صحة احلديث أو ضعفه ،ليعمل به أو يرتك ،من حيث صفات
الرجال ،وصيغ األداء ،واملتواتر ال يبحث عن رجاله ،بل جيب العمل به من غري حبث" ،50وقال األصويل املتمكن الشوكاين " :وقد
اشرتط عدالة النقلة خلرب التواتر ،فال يصح أن يكونوا أو بعضهم غري عدول ،وعلى هذا ،ال بد أن ال يكونوا كفارا وال فساقا ،وال
وجه هلذا االشرتاط ،فإن حصول العلم الضروري ابخلرب املتواتر ال يتوقف على ذلك ،بل حيصل خبرب الكفار والفساق والصغار
املميزين واألحرار والعبيد ،وذلك هو املعترب" .51وقال أستاذان الدكتور فاروق محادة " :واملتواتر ال حيتاج إىل شيء من البحث والنظر
يف األسانيد ،...،وهلذا فأحباث املتواتر ليست من اختصاص احملدثني" ،52مبعىن ليست من اختصاصهم ملمارسة البحث والنظر يف
األسانيد وما فيها من ضعيف أو جمهول أو غريه .فتبني مما سبق أن التورايت هو من يستغفل الذي ال يعلم ،وحيتال على الذي ال
يفهم.
وخالصة القول ،حديث التسمية على الوضوء غري متواتر كما قال السيوطي ،وطرقه كثرية كما قال الغماري ،وهو مل يعده من
املتواتر كما دلس التورايت على القارئ ،بل ألزم ابن العريب بكثرة طرقه ،اليت تكسبه قوة ،أما حكمه عليه ،فقد ورد يف خترجيه
ألحاديث بداية اجملتهد ،حيث حسن حديث سعيد بن زيد ،وحسن حديث أيب سعيد اخلدري ،وصحح حديث أيب هريرة ،53ولو
اقتنع بتواتره لذكره هناك ،ألنه كان يف سياق التخريج .أما تضعيف ابن العريب فمخالف للقواعد.
اثلثا  :حديث غسل اليدين قبل األكل

50
51
52
53

ابن حجر ،شرح خنبة الفكر .4 :
الشوكاين ،إرشاد الفحول .75 :
فاروق محادة ،املنهج اإلسالمي يف اجلرح والتعديل .391 :
ابن الصديق ،اهلداية يف ختريج أحاديث اهلداية  173/1 :وما قبلها.
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ذكر ابن العريب غسل اليدين أول الطعام ضمن آداب األكل ،وأورد قصة ،مفادها أن عبد امللك بن صاحل طلب من اإلمام
كت عليه أهل بلدان ،وإمنا هو من زي
مالك أن يغسل يده قبل األكل ،فرفض ،وقال معلال " :ليس هو من األمر الذي أدر ُ
األعاجم ،وقد بلغين أن عمر بن اخلطاب كان يقول  :إايكم وزي األعاجم".54
انتقد احلافظ أمحد بن الصديق الغماري سكوت ابن العريب على هذه القصة ،وقال " :فاحلديث وإن كان ضعيفا ،إال أن بعض
احلفاظ حسنوه ،ومنهم احلافظ املنذري ،وهو خمرج يف السنن األربعة".
قال عبد هللا التورايت " :مل يذكر أحد ما فهمه هذا الغماري ،ولكنه كالغريق ،يتعلق بقشة ،وهي كامسها هشة".55
وهنا أظهر الباحث قدراته الفائقة يف القصور والتقصري ،ألن كراهة غسل اليد قبل األكل مشهورة عن مالك رمحه هللا ،ومشهورة
عند املالكية شهرة قفا نبك .وقد ذكرها قبل الغماري غري واحد ،خبالف دعوى النفي اليت ادعاها الباحث ،ويكفي أن ابن أيب زيد
القريواين سطرها يف رسالته بقوله " :وليس غسل اليد قبل الطعام من السنة إال أن يكون هبا أذى" ،ونص ابن احلاج يف املدخل
على أن املداومة على غسل اليد قبل األكل بدعة ،56ونسب القول بذلك إىل اإلمام مالك غري واحد ،منهم الشيخ زروق يف شرح
الرسالة ،57وقال ابن شاس " :أما تعمد غسل اليد لألكل ،فقد كرهه مالك" ،58وقال ابن جزي يف قوانينه " :وكره مالك غسل اليد
لألكل" ،59وسرد الونشريسي مجلة من البدع ،وأدرج ضمنها غسل اليدين للطعام ،وذكر قصة مالك اليت حنن بصددها.60

؟

ومع هذه النقول – وأكثرها مل أذكره  ، -يدعي الباحث أنه "مل يذكر أحد ما فهمه هذا الغماري" .فهل يُعتد بكالم التورايت

61

وقال الباحث " :وأما حديث الغسل قبل الطعام ،فليس فيه ما فهمه الغماري ،وهو خاص مبن كان جنبا ،هلذا بوب عليه
النسائي وأبو داود وابن حبان مبا ذكرت".

54

ابن العريب ،سراج املريدين .150/1 :

55

التورايت ،برانمج السراج .360 :
ابن احلاج ،املدخل .217/1 :
شرح العالمة زروق على رسالة ابن أيب زيد .1065/2 :
ابن شاس ،عقد اجلواهر الثمينة .1286/3 :
ابن جزي ،القوانني الفقهية .377 :
الونشريسي ،املعيار .508/2 :

61

ومن أكاذيب الباحث اليت ال يعتد هبا ،وال تُنقل عنه إال للتفكه والتندر ،قوله عن احلافظ أمحد الغماري " :كل حديث ضعيف ورد من طرق

56
57
58
59
60

كثرية ولو كان من رواية السراق واملرتوكني إال وحيتج به ،ويعده متواترا" ،برانمج السراج .369 :
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وهذا من تسرع التورايت  ،فإذا كان غسل اليدين قبل األكل خاص ابجلنب ،فلماذا طلب عبد امللك من اإلمام مالك غسل يده
؟ هل كان يعلم أبنه جنب ؟ وملاذا تعلل مالك بقوله إنه من زي األعاجم ؟ هل األعاجم يغسلون أيديهم قبل األكل إن كانوا جنبا
؟ وملا قال له عبد امللك " :أفرتى يل ترك الغسل اي أاب عبد هللا ؟ قال له اإلمام  :إي وهللا ،ومل يقل له اغسل يدك يف حالة اجلنابة
واترك ذلك يف غريها .فمن اي ترى الغريق املتعلق ابلقشة اهلشة ؟
اثلثا  :شرط البخاري
نص يف شرح البخاري
قال احلافظ أمحد الغماري عن ابن العريب " :ومن ذلك ما نقله عنه احلفاظ يف كتب االصطالح ،من أنه َّ
على أن شرط البخاري يف صحيحه إخراج احلديث الذي له راواين عن الصحايب ،مث يتداوله الرواة كذلك إىل وقته ،وأجاب مبا أورد
عليه جبواب سخيف رده عليه احلفاظ".
وحاول التورايت التعقب على احلافظ الغماري ،فقال " :ولنا تنبيهات على ما ساقه ،ولنا أنقاد يف هذا الذي ذكره ِّ
فرحا به"،
وذكر من تنقيداته أن كالم الغماري هو كالم ابن حجر يف شرح النخبة ،و"كان عليه أن ينسبه إىل قائله" .62وهنا تظهر عجلة
التورايت وقصور اطالعه ،ألن الغماري نسب الكالم إىل قائله ،وصدره بقوله " :ما نقله عنه احلفاظ يف كتب االصطالح" ،ومعلوم
أن ابن حجر من احلفاظ ،ومعلوم أن شرح النخبة من كتب االصطالح ،فكان ماذا ؟
ولو توسع التورايت يف البحث ،لوجد هذا الكالم عند عدد من احلفاظ كما قال الغماري ،وليس عند ابن حجر وحده .منهم
السيوطي يف التدريب ،والبقاعي يف شرح األلفية ،والقاري واملناوي يف شرحيهما على النخبة ،وغريهم ،ولعلهم مجيعا انقلون عن
ابن رشيد ،ألهنم مل يطلعوا على شرح ابن العريب على البخاري.
اعرتض عليه جبواب سخيف .قلت [التورايت]  :إن من اطلع عليه مل يقل
مث قال التورايت " :وقوله  :إن ابن العريب أجاب عما ُ

فيه  :إنه جواب سخيف ،قال احلافظ ابن حجر  :وأجاب عما أورد عليه من ذلك جبواب فيه نظر ،فانظر إىل كالم العلماء مع
العلماء ،وتعجب من صنيع الغماري".
ووصف الغماري لكالم ابن العريب ابلسخافة دليل على أنه متحرر يف القول ،وليس انقال عن ابن حجر ،فتبني بطالن إلزام
التورايت السابق.
وما قاله ابن العريب – حقا – سخيف ،63وقد أورده ابن حجر بتمامه ،قال ابن العريب " :فإ ْن قيل  :حديث "إمنا األعمال
ابلنيات" فرد ،مل يروه عن عمر إال علقمة ،قلنا [وهذا جواب ابن العريب]  :قد خطب به عمر رضي هللا عنه على املنرب حبضرة
62
63

التورايت ،برانمج السراج .331 :
وصف القول ابلسخافة ،ال يلزم منه وصف قائله بذلك ،حاشا ومعاذ هللا.
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الصحابة ،فلوال أهنم يعرفونه ألنكروه" ،64وليت شعري ،هل هذا كالم حمدث ضابط لقواعد الفن ؟ ألننا إن قبلنا قوله هذا ،واتبعنا
منهجه ،جعلنا مجيع األحاديث اليت رواها صحايب واحد على مأل من صحابة آخرين من قبيل املشهور والعزيز ،بدعوى "لوال أهنم
يعرفونه ألنكروه".
مث قال ابن العريب معلال وجهة نظره " :فالبخاري وإن كان بىن كتابه على حديث يرويه أكثر من واحد ،فهذا احلديث ال يرد
عليه ،فإن عمر ملا قاله مبحضر الصحابة ،وأقروه ،صار كاجملمع عليه ،فعمر ذكرهم ال أخربهم" .65وهو النص نفسه الذي نسبه إليه
ابن السراج ،ومعناه أن ابن العريب يقول أبن البخاري يشرتط راويني يف كل طبقة على األقل ،وحديث عمر هذا ،خيالف شرطه
ظاهرا ،ألنه من رواية فرد ،ولكنه ملا قاله أمام الصحابة وأقروه ،صار كاجملمع عليه من قِبلهم ،فلم يبق فردا ،وهذا شرح
وتبسيط لكالم املعافري ،ولكن التورايت يكابر ويعاند ،فقال معلقا " :وهذا الذي قاله ابن العريب هنا ينقض ما نسبه إليه ابن رشيد
وابن حجر يف شرط البخاري ،ويُظهر أنه ال يقول مبا نُسب إليه ،إذا ،هو هنا يذكر أن هذا احلديث إمنا ُعرف من طريق واحد ،ال

من اثنني عن اثنني ،كما قالوا ،وهبذا يبطل ما أراده الغماري من حكايته هلذا القول ،وهو يظن أنه قد وقع على صيد مثني ،فإذا به

غث غري مسني" .66وهذا دليل واضح على أن التورايت ال يفهم العربية ،وال يفهم دالالت األلفاظ.
أورد التورايت قوال البن العريب يناقض املنسوب إليه ،مث قال معلقا " :وقد حسب هذا الغماري أن ما ذكره يشهد لقوله ،ويُظهر
تناقض اإلمام احلافظ أيب بكر بن العريب رضي هللا عنه ،ولكنه انقلب السحر على الساحر ،وانعكس سعده على تعاسته ،فحققنا
يف هذا األمر الذي تداوله الناس خلفا عن سلف ،من غري إنعام نظر ،وال زايدة تبصر ،فكان ما كان مما خيشاه هذا الغماري،
وايللعجب ! كلما رام الغماري نقضا على ابن العريب إال وجعلناه مردودا إليه ،مفسودا عليه ،حكمة ابلغة ،لعلهم يهتدون".
وإذا جتاوزان ما يف هذا النص من وقاحة وسوء خلق ،فإننا نقول  :إن ابن العريب فعال متناقض ،والتورايت مل حيقق شيئا ،إن هي
إال أوهام تومهها وصدقها .وبيان ذلك من خالل نص ابن العريب نفسه.
قال رمحه هللا تعاىل تعليقا على حديث رؤاي النيب صلى هللا عليه وسلم قدحا من لنب " :أخرجه الصحيح عن محزة بن عبد هللا
بن عمر ،وليس فيه طريق غريه ،وكان على سرية البخاري حيسن أن خيرجه عن غري ابن عمر لو وجده" ،67وهو صريح يف اعتقاده

64
65
66
67

ابن حجر ،شرح النخبة .5 :
املناوي ،اليواقيت والدرر .286/1 :
التورايت ،برانمج السراج .333 :
ابن العريب ،العارضة .112/5 :
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أن البخاري يشرتط رواية اثنني على األقل ،قال ابن حجر تعليقا عليه " :وإشارته إىل أن طريقة البخاري أن خيرج احلديث من
طريقني فصاعدا ،إال أن ال جيد يف مقام املنع".68
مث قال التورايت " :ما ذكره الغماري ونسبه إىل ابن العريب يف شرط البخاري ال يصح عنه ،ومن نسب إليه ذلك ِّ
وهم فيما قال"،
وهذه جسارة ما بعدها جسارة ،ألن ابن رشيد نقل عن املعافري قوله من شرح البخاري ،والتورايت مل يطلع على هذا الشرح ،فعلى م
اعتمد يف النفي ؟ أطلع على الغيب ؟ أم ينظر يف اللوح احملفوظ ؟ أن أن الفناء يف ابن العريب يفعل يف عقل صاحبه األفاعيل ؟
 - 5ابن العريب وامللوك
ذكر احلافظ أمحد بن الصديق الغماري أن ابن العريب رمحه هللا كان يطلب الدنيا واجلاه عند امللوك ،ورد عليه الدكتور التورايت
بقوله " :وما ذكره وألصقه اببن العريب خبصوص صلته ابمللوك كذب وافرتاء أيضا ،ولو كان ابن العريب مصانعا للملوك ملا جترأ أحد
عليه يوم ثورة السفلة ،وملا ُعزل ،فلما كان حاكما ابحلق وقائما ابلعدل ،تضرر من تضرر من املفسدين وأمراء اجلور ،فاحتالوا يف
التخلص منه بتلك الثورة املزعومة".69
يتكلم الدكتور التورايت بكل وثوقية ،وكأنه شاهد عيان ،والقضية اترخيية ،فلنعط الكلمة ملعاصريه وللمؤرخني.
** حكى ابن األابر عن حممد بن أمحد الزاهد االشبيلي ،املعروف اببن اجملاهد ،أنه الزم جملس ابن العريب ثالثة أشهر ،مث ختلف
عنه ،فقيل له يف ذلك ،فقال " :كان يدرس وبغلته عند الباب ينتظر الركوب إىل السلطان" .70وابن اجملاهد أمجع مرتمجوه على
عدالته وصدقه وزهده.
فمحن،
** قال أبو حيىي اليسع بن حزم يف كتابه املغرب من حماسن املغرب عن ابن العريب بعدما أثىن عليه " :ويل القضاء ُ

وجرى يف أغراض اإلمارة فلحن ،وأصبح تتحرك آباثره األلسنة ،وأييت مبا أجراه القدر عليه النوم والسنة ،وما أراد إال خريا ،نصب
الشيطان عليه شباكه ،وسكن اإلدابر حراكه ،فأبداه للناس صورة تذم ،وسورة تتلى ،لكونه تعلق أبذايل امللك ،ومل جير جمرى
العلماء يف جماهرة السالطني وحزهبم ،بل داهن ،مث انتقل إىل قرطبة معظما مكرما حىت حول إىل العدوة ،فقضى حنبه".71
وأبو حيىي اليسع تويف سنة  575ه ،وهو معاصر البن العريب ،وابن اجملاهد تلميذه ،والتورايت ولد بعد وفاته بتسعة قرون .فمن
نرجح ؟.
 68ابن حجر ،فتح الباري .394/12 :
 69التورايت ،برانمج السراج .373 :
 70ابن األابر ،التكملة  .48/2 :وكلمة السلطان تدل على أن السلطان كان يف تلك املدة ابألندلس ،أو يقصد هبا األمري ،ألن عاصمة
السلطان إذ ذاك كانت مراكش.
 71نقال عن طبقات علماء احلديث البن عبد اهلادي .70/4 :
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 - 6الثورة على ابن العريب
ذكر ابن العريب أن "السفلة" اثروا عليه ،وهنبوا داره ،وذكر التورايت أعاله أن أمراء اجلور تضرروا من حكمه ابحلق ،واحتالوا بتلك
الثورة املزعومة للتخلص منه.
ومل يذكر أحد من املؤرخني تضرر األمراء من القاضي املعافري ،ومل يذكر أحد أهنم تواطؤوا مع العامة ،فلعل هذا من الرجم
ابلغيب .خصوصا أنه ذكره بصيغة اليقني ،ولو كان األمراء هم مدبرو هذه الثورة ،لذكر ذلك ابن العريب بعد انقراض ملكهم،
وسقوط دولتهم ،وهو ما مل يقع.
والذي يظهر يل يف ثورة الناس على ابن العريب رمحه هللا تعاىل ،أهنا راجعة إىل أسباب :
** أمهها ،تشدد ابن العريب يف أحكامه القضائية ،ومبالغاته الغريبة يف العقوابت ،من ذلك حكمه بثقب أشداق زامر ،72وهذه
عقوبة مغرقة يف الغرابة واإلغراب..
** حتقريه لعلماء بلده ،وتنقيصه من قدرهم ،كما بينا سابقا.
** كثرة آرائه الشاذة والغريبة ،واليت مل نر عاملا أندلسيا أكثر منه فيها ،مثل :
-

من األدعية النبوية ،قوله صلى هللا عليه وسلم " :اللهم ما قصر عنه رأيي ومل تبلغه مسأليت من خري وعدته أحدا من

خلقك ،أو خري أنت معطيه أحدا من عبادك ،فإين أرغب إليك فيه" ،قال ابن العريب " :هذا دعاء خيتص ابلنيب صلى هللا عليه
وسلم ،ال يسأله غريه ،ألن النيب عليه السالم ،قد وعده هللا أبنه سيد الناس ،فيسأل ما يقتضي ما وعده به ،وهذا ال جيوز لغريه،
فال نسأله" .73وهذه اخلصوصية مستبعدة.
-

عند الكالم على لعق األصابع بعد األكل ،قال " :الطعام الباقي على األصابع جزء من املأكول ،فينبغي أن يلحق به،

فإن تقزز متقزز ،فذلك نقصان فطرة ،وخمالف للفطرة" ،74وهذا غلو ومبالغة منه رمحه هللا.
-

لبس ابن العريب برنسا أمحر يف جملس القضاء ،فنما إىل علمه أن أحد املفتني قال " :من لبس برنسا أمحر مل جتز

شهادته" ،فقال ابن العريب " :من قال هذا يستتاب ،فإن اتب ،وغال ضربت عنقه" ،75وهذا يدل على تسرعه وشدته .وإن قال
هذا عن أحد املفتني الذين حيضرون جمالس القضاء ،فكيف يتعامل مع العامة ؟

72
73
74
75

الونشريسي ،املعيار .417/2 :
ابن العريب ،العارضة .11/7 :
ابن العريب ،العارضة .238/4 :
ابن العريب ،سراج املريدين .100 :
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-

جتويزه قضاء القاضي بعلمه ،76ولو كان يعتمد على هذا املبدأ يف عمله القضائي ،فإن أغلب الفقهاء والعامة

سريفضون ذلك.
-

إذا سرقت الزوجة من زوجها ،هل تقطع حدا أم ال ؟ .قال أحد الفقهاء البن العريب ،ال تقطع ،ألن الزوجية توجب

بينهما احتادا ،بدليل حل الوطء واختالط املاءين ووجود الولد ،وهذا خيرجها عن حكم األجنبية ،فتكون كأهنا سرقت ماهلا .فرد
عليه ابن العريب أبن الرجل إذا قطع يد املرأة تُقطع يده ،فوجب قطع يدها يف سرقة ماله أيضا .77وهنا مال ابن العريب إىل التشدد
يف احلكم ،ومل يعترب النكاح شبهة ،والنيب صلى هللا عليه وسلم يقول  :ادرؤوا احلدود ابلشبهات" و"ادفعوا احلدود عن املسلمني ما
استطعتم" ،ولكنه اعترب النكاح شبهة بعد هذا املوضع ،فرفض شهادة الزوجني ،ألنه يف حكم بعضه ،بدليل قوله تعاىل " :جعل
لكم من أنفسكم أزواجا" ،و"إن من أزواجكم وأوالدكم عدوا لكم فاحذروهم" ،وبىن على اآليتني منع شهادة الزوجني" ،ملا بينهما
من البغضية واحملبة واخللطة واالشرتاك يف جلب املنفعة ودفع املضرة".78
فابن العريب ال يعترب الزوجية شبهة ،ويوجب احلد يف سرقة أحدمها من اآلخر.
وابن العريب يعترب الزوجية شبهة ،فريفض شهادة أحدمها على اآلخر.
أما قياسه على قطع اليد ابليد قصاصا ،فغري سليم ،ألن االختالط قد يقع يف املال ،فتكون الزوجية شبهة ،أما األبدان فال يقع
فيها االختالط.
-

تبين مواقف خمالفة ملا عليه العلماء ،فيما حيقق الورع ،قال رمحه هللا " :وأصحابنا يقولون  :إذا رضع جدي خنزيرا،

حيبس أربعني يوما ،ويؤكل ،ولعلهم استنبطوا هذا من حديث اخلمر املتقدم الذكر ،وهذا إسراف يف الزهد" ،79وهذا من االحتياط
الذي جيب تشجيعه.
-

أثناء احلرب ،جيوز دفن اجلماعة يف قرب ،وهو ما كان يقوم به األندلسيون يف سنوات األوبئة ،وهذا من التيسري ،وهو ما

رفضه ابن العريب ،وحنى يف الفتوى منحى التشديد ،فقال " :الدفن فرض ،وإمنا مجعوا لكثرهتم ،وضعف الناس عن القيام هبم من
تعب احلرب ،وكثرة اجلراح ،وهكذا يفعل مىت كانت ضرورة ،وليس منها هذه الضرورات اليت حتدث يف سين اجملاعات والوابء ،فإن
اخللق أكثر منهم ،والفرض متوجه عليهم يف غسلهم وكفنهم ومحلهم ودفنهم ،ولكنهم فرطوا ،وهللا املوعد".80
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ابن العريب ،العارضة  .147/7 :خالفا للمذهب والراجح.
ابن العريب ،العارضة .166/4 :
ابن العريب ،العارضة .141/5 :
ابن العريب ،العارضة .279/4 :
ابن العريب ،العارضة .170/4 :
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-

وأضيف إىل ما سبق ،أغرب ما قرأت ،وهو قوله رمحه هللا تعاىل وغفر له يف صوم ست من شوال " :ورأى ابن املبارك

والشافعي أهنا يف أول الشهر ،ولست أراه ،ولو علمت من يصومها أول الشهر ،وملكت األمر ،أدبته ،وشردت به ،ألن أهل
الكتاب مبثل هذه الفعلة وأمثاهلا غريوا دينهم ،وأبدوا رهبانيتهم".81
لعل هذه الغرائب وغريها ،هي مقصود القاضي عياض ومراده من قوله يف ترمجته " :ولكثرة حديثه وأخباره ،وغرائب حكاايته
ورواايته ،ما أكثر الناس فيه الكالم ،وطعنوا يف حديثه" .82ومن غرائب ما يروى عنه ،أن بعض العلماء أفتوا ببطالن إحدى
الصلوات خلفه ،وأمروا املصلني إبعادهتا.83
وإذا اجتمع عند الناس هذا التعايل والتشدد ،والغرائب والشذوذ ،إضافة إىل تعلقه أبذايل امللوك ،ومداهنتهم ،فإهنم قد ينقمون
منه ،وال يرضونه ،وقد توافق على ذلك مجاعة من العلماء والعامة ،لذا كانت الثورة عليه رمحه هللا ،وما أرى قيامها بسبب احلسد
كما قال ابن العريب ،وما أراها قامت بسبب التواطئ بني األمراء والعامة املتضررين من حماربته للفساد كما ادعى التورايت ،ألن
الثابت اترخييا ،أن ابن العريب استمر يف الثناء على املرابطني بعد سقوط دولتهم .،وهللا تعاىل أعلم.
 -7ابن العريب والكذب
اهتم احلافظ أمحد بن الصديق اإلمام ابن العريب ابلكذب ،84ورد عليه التورايت بكلمات عابرة ،ومسألة الكذب أتوقف فيها من
خالل اآليت :
 81ابن العريب ،العارضة .214/2 :
 82القاضي عياض ،الغنية  .68 :مسع ابن اجلد من القاضي ابن العريب وامتنع عن الرواية عليه .التكملة  .65/2 :إفادة النصيح  .73 :ولعل
هذا هو تفسري عبارة القاضي عياض "طعنوا يف حديثه" ،واله أعلم.
 83روى الضيب يف بغية امللتمس ( ) 98عن العالمة أيب احلسن بن حيىي ،أن خطيب اجلمعة جبامع إشبيلية تعذر عليه احلضور ،فصعد ابن العريب
املنرب ،وملا قام ليخطب بعد األذان ،مل جيد حرفا من اخلطبة ،وارتج عليه ،فقال  :اي أيها الناس ،قولوا ال إله إال هللا ،فقالوها ،فقال  :روينا عن
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أنه قال  :إذا قال العبد ال إله إال هللا ،اهتز عمود من نور ،أوله حتت العرش ،وآخره حتت األرض السابعة ،فيقول له
اجلليل جل جالله  :اسكن ،فيقول  :أي رب ،وكيف أسكن وأنت مل تغفر لقائلها ،فيقول اجلليل  :أشهدكم اي مالئكيت ،ومحلة عرشي ،أين قد
غفرت لقائلها ،فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  :أكثروا من هز ذلك العمود .يقول هللا العظيم  :فإذا قرأت القرآن فاستعذ ابهلل من الشيطان
الرجيم ،مث تال آية الكرسي إىل عليم ،مث قال  :روينا عن عكرمة وابن عباس رضي هللا عنهما أهنما قاال  :العروة الوثقى ال إله إال هللا ،مث تال  :إن
هللا ايمر ابلعدل واإلحسان ،إىل آخر اآلية ،مث قال  :اذكروا هللا يذكركم ،وأقيمت الصالة .فقال احلافظ أبو بكر بن إمساعيل بن الرجناين ملا قضيت
الصالة  :اي أهل هذا اجمللس ،أعيدوا صالتكم ،وقال أبو بكر بن اجلد  :اي أهل إشبيلية ،صالتكم عامة ،ومجعتكم [بياض] وحديث رسول هللا
صلى هللا عليه وسلم ،وأي كالم له ابل أعظم من هذين ،فانصرف الناس عن مجعة اهـ .ويبدو من القصة أن ابن العريب خطب خطبة واحدة ال
خطبتني ،وهذا مستبعد ،ولعل القول ابإلعادة ألنه طرز خطبته حبديث موضوع مكذوب على رسول هللا صلى هللا عليه وسلم .قال العالمة عبد
العزيز بن الصديق الغماري " :إمنا قال ذلك [أي إعادة ا لصالة] ألهنا غري مشتملة على شروط اخلطبة من االبتداء ابجملد والصالة على رسول هللا
صلى هللا عليه وسلم واألمر ابلتقوى ،وغري ذلك ،بل الظاهر من سياق احلكاية ،أنه مل جيلس بني اخلطبتني ،وحصلت له غفلة عنها" .السفينة :
.176
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أوال  :قال حرب األمة ابن عباس يف شأن نوف البكايل  :كذب عدو هللا .85وقد محل العلماء كلمة ابن عباس على غري
حقيقتها .وملا قيل البن عباس  :إن قوما زعموا أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم رمل ابلبيت ،وإن ذلك سنة ،فقال  :صدقوا
وكذبوا .ولعل قول احلافظ أمحد الغماري يندرج حتت هذا.
اثنيا  :لعل الغماري بىن قوله على قول القاضي عياض " :أكثر الناس فيه الكالم ،وطعنوا يف حديثه" ،86ومل يتعقب عياض هذا
الكالم أبي تعليق !
اثلثا  :أجدين يف حرية من أمر ابن العريب رمحه هللا تعاىل ،فإنه أحياان يقول كالما خمالفا للواقع (وال أمسيه كذاب) ،مثال ذلك،
قوله يف صوم ست من شوال " :فال تصوموا قبل رمضان وال بعده ،وأقبلوا على ما ألزمكم هللا ابالمتثال ،وخذوا ما أعطاكم ،فإنه
بكم رؤوف رحيم ،فإن قيل  :فقد قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم "من صام رمضان وستا من شوال فكأمنا صام الدهر" ،قلنا :
الفائدة من ذلك أن هللا أعلم العبد أبن ستة وثالثني يوما يف الفضل تعدل ثالمثائة وستني يوما يف األجر ،أتكيدا وتنبيها ،ملا أُعلمنا
فصم ستة أايم من أي شهر كان مع رمضان ،قبله أو
به عن ربنا يف القرآن بقوله " :من جاء ابحلسنة فله عشر أمثاهلا" ،وأنتُ ،
بعده ،فإنك حائز لتلك الفضيلة ،فإن قيل  :لفظ احلديث "مث أتبعه ستا من شوال" ؟ قلنا  :إبمجاع من األمة ،أن غري شوال
أفضل من شوال".87
ففي هذا النص مجع أمرين ،األول  :هني الناس صراحة عن اتباع السنة الصرحية الصحيحة ،ومن يعرف احلافظ الغماري
ومنهجه ،سيعلم سبب نقده الالذع البن العريب .الثاين  :ادعى إمجاع األمة على أن غري شوال أفضل من شوال ،فإن كان يقصد
الشهور لذاهتا ،فال نعلم إمجاعا على أن شواال أدىن الشهور وأقلها فضال ،وإن كان يقصد صيام الشهور األخرى أفضل من صيام
شوال ،فال نعلم إمجاعا على ذلك ،ودعوى اإلمجاع خمالفة للواقع خمالفة ال لبس فيها ،ونظائر هذه األقوال يف تراثه ،هي اليت جعلت
الغماري يصفه ابلكذب ،غفر هللا للجميع.
واألمر ذاته كرره يف أحكام القرآن ،قال رمحه هللا تعاىل " :كره علماء الدين أن تصام األايم الستة اليت قال النيب صلى هللا عليه
وسلم فيها " :من صام رمضان وستا من شوال فكأمنا صام الدهر" متصلة برمضان ،خمافة أن يعتقد أهل اجلهالة أهنا من رمضان،

84
85
86
87

التورايت ،برانمج السراج .379 – 348 – 311 :
صحيح مسلم .كتاب الفضائل ،ابب من فضائل اخلضر عليه السالم.
ابن العريب ،الغنية .68 :
ابن العريب ،سراج املريدين .351/2 :
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ورأوا أن صومها من ذي القعدة إىل شعبان أفضل ... ،بل صومها يف األشهر احلرم ويف شعبان أفضل" .88وهنا ينسب إىل علماء
الدين قوهلم أبفضلية صومها من شعبان إىل القعدة ،فهل قال علماء الدين هذا ؟
وعموما ،فابن العريب مجع يف هذا املوقف بني معارضة السنة النبوية الصرحية ،بتأويل بعيد ،وتعليل ابرد ،وبني نسبة القول إىل
العلماء وهم برآء منه ،وهذه النسبة أحترج من تسميتها كذاب ،جلاللته رمحه هللا تعاىل ومكانته.
وهو ال ينسب إىل العلماء ما مل يقولوه فقط ،بل ينسب إىل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ما مل يقله أيضا ،فقال أثناء انتصاره
لوجوب النظر يف اإلميان من كتابه املتوسط " :إن النيب صلى هللا عليه وسلم دعا اخللق إىل النظر أوال ،فلما قامت احلجة به ،وبلغ
غاية اإلعذار فيه ،محلهم على اإلميان ابلسيف ،أوال ترى أن كل من دعاه إىل اإلميان قال له  :أعرض علي آيتك ،فيعرضها عليه
فتظهر له ،فيؤمن فيأمن ،أو يعاند فيهلك".89
نسب ابن العريب يف هذا النص إىل النيب صلى هللا عليه وسلم أمرين :
•

أنه محل الناس على اإلميان ابلسيف.

•

من مل يؤمن بعد عرض احلجة عليه ،يهلكه.

فهل هذا من فعل النيب صلى هللا عليه وسلم حقيقة ؟ أم أنه كذب حمض ؟ ومن حسن طالع ابن العريب أن علماء احلديث مل
يطلعوا على كتابه ،وأنه متأخر عن عصر الرواية ،ولوال ذلك لذكروه يف كتب الضعفاء والوضاعني ،ولكن هللا سلم.
وأان شخصيا ال ألزق به الكذب ،وال أهتمه به ،وعذره – وإن كان ليس عذرا  -أنه صدر منه هذا الكالم يف حلظة فورة
مذهبية ،وعصبية أشعرية ،لينتصر إىل ما تقرر عند مجهور األشاعرة من وجوب النظر .رمحه هللا تعاىل وأاثبه رضاه ،وجعل اجلنة
مأواه ،ففضله علينا – خصوصا يف بعض الفقهيات -ال ينكر.
رابعا  :ليس الغماري هو أول من أطلق وصف الكذب أو ما يدانيه على ابن العريب ،بل قيلت يف حقه سابقا ،فإنه نسب يف
األمد األقصى إىل أيب بن كعب أن اسم النور مبعىن مزيِّن ،فرد عليه ابن املوصلي بقوله " :ما حكاه عن أيب بن كعب أنه مبعىن
مزين ،فال أصل له عن أيب ،وهو ابلكذب عليه أشبه".90
 - 8تكفري ابن العريب

88
89
90

ابن العريب ،أحكام القرآن .109/1 :
ابن العريب ،املتوسط .116 :
ابن املوصلي ،خمتصر الصواعق املرسلة .427 :
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كان العالمة أمحد الغماري قاسيا على متعصيب املقلدة جدا ،انظرهم وانقشهم ،وعرف مكنون صدورهم ،ويف عصره قال
أحدهم ملناظره  :ما قاله الشيخ خليل فهو فوق رأسي ،وما قاله رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فهو حتت قدمي .وهذا كفر
صريح ،وإن صلى صاحبه وصام.
يف هذا السياق ،كانت محلته على املقلدة ،وملا وجد عند ابن العريب بعض خمالفات للسنة ،رغم اطالعه عليها ،أطلق عليه بعض
العبارات اجلارحة ،إضافة إىل بعض مواقفه املشهورة من آل البيت ،ومنها قوله يف تفسري قوله تعاىل " :خافضة رافعة" أبهنا ترفع
عائشة على فاطمة ،فوصفه ابن الصديق الغماري ابلكفر ،91وعلق عليه الباحث التورايت بقوله " :نربأ إىل هللا من هذا التكفري
الصريح إلمام عظيم من عظماء املسلمني ،شهد له شيوخه وتالميذه ومرتمجوه وحفاظ اإلسالم ابلصالح والعفة واجلهاد والكرامة،
أييت رجل ال يعرف من هو ،وال يدرى أصله ،وال كيف كان أمره ،ليقول هذه الكلمة ،وهو يظن أنه يصنع شيئا ،مئات العلماء قرأوا
كتبه وتدراسوها ،مل ينبس أحد يف حقه بكلمة حتتمل الطعن ،فكيف أبن خيرجه هذا الغماري من اإلسالم" ،مث انتقل إىل
التحريض ،فقال " :وألهل العلم أن يقولوا كلمتهم يف هذا الرجل الذي مأل املغرب فتنة وهبتاان ودعاوى ،وأكاذيب ملفقة ،وأابطيل
السمار ،وهللا يفعل به ما يستحقه ،وال نبادله سبا بسب ،وال شتما بشتم ،وال إقذاعا إبقذاع ،وإن كان هو له أهل ،واثقني ابهلل
تع اىل يف أن ينيله جزاء أقواله وأحقاده وأفاعيله ،فاللهم ربنا الكرمي ،وإهلنا العظيم ،انتصف لنا منه ،وأران فيه ويف حنلته سوابق عدلك،
وعظائم قهرك ،اللهم أمني".92
أوردت هذا النص بطوله ،ليعرف القارئ مستوى "البحث العلمي" عند هذا البحاثة ،ومنهجه يف نقد األقوال ،وقبل مناقشة
مسألة التكفري ،أنبه إىل أن التورايت ادعى أنه مل يسب ومل يشتم ومل يقذع ،ليظهر ورعه وعفة لسانه ،وهذا من تدليساته ،فإنه مأل
الكتاب إقذاعا.93

 91التورايت ،برانمج السراج  .292 :أثناء احلديث عن اسم "اخلافضة الرافعة" من أمساء يوم القيامة ،قال " :ترفع عائشة على فاطمة" ،سراج
املريدين  .362/1وملا نقلها الغماريون أمحد وأخواه ،نقلوا كالمه ابملعىن ،وقالوا عن ابن العريب  :إنه يقول يف تفسريها  :خافضة لفاطمة ،رافعة
لعائشة ،وهذا معىن كالمه ،ألن معىن إيرادها ضمن "خافضة رافعة" ،أن إحدامها تُرفع ،واألخرى ُختفض .ومبا أنه نص على رفع عائشة ،فهمنا أن
األخرى هي اليت يتنزل عليه ا اسم اخلافضة .والغماريون يعتربون فاطمة أفضل من عائشة ،لذلك أقذعوا يف نقد ابن العريب يف هذه اجلزئية ،لكن
التورايت تكلم محية ،فقال " :وهذا الذي نقله [الغماري] عن ابن العريب كذب عليه ،فلم يقل ابن العريب ما نقله عنه ،بل زاد الغماري من عنده،
ليتوصل إىل طعنه" .وكالم الغماري ليس كذاب ،بل هو كالم املعافري عينه.
 92التورايت ،برانمج السراج .293 :
93

أطلق لسانه يف كل من خيالف ابن العريب ،أو ينقل كالما ال يرتضيه ،ومما قاله عن احلافظ أمحد بن الصديق الغماري  :الشانئ ( )339حيشد

يف سبيل زيفه وإفكه كل ما جيده جتاهه ،لعله يهول القارئ مطلعه ومفظعه ،ولكن هيهات اي غماري" ( )344واهتمه بـالكذب (،)347 – 346
وقال عنه " :إذا به يظهر زيفه ودجله ،فال هو حقق فيما قال ،وال هو نظر فيما يقال ،وهلل يف خلقه شؤون" ( ،)348وقال أيضا " :ال يسلك ما
يسلكه أهل العلم يف مباحثاهتم ومناقشاهتم ،وإمنا هو االحتيال واالختيال" (" ،)358كربت كلمة خترج من فيه" ( )364مدلس كبري ،ومفرت
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أما مسألة التكفري ،أو إطالق عبارة الكفر على ابن العريب ،فكان حراي ابحلافظ الغماري أن يتجنبها ،وهي مما يُؤاخذ عليه رمحه

هللا تعاىل ،لكن ،هل يقصد هبا الكفر املخرج من امللة ؟

قطعا ،ال .قوال واحدا .وكان حراي ابلتورايت أن يستخدم عقله بدل التجييش والتهويل.
واملسألة من وجوه :
األول  :أساء علماء اإلسالم عرب العصور إىل نظرائهم ،وأطلقوا عبارات الكفر على بعضهم ،وهم خمطئون يف ذلك أبمجعهم،
رمحهم هللا تعاىل وأاثهبم ،فابن حزم كفر اإلمام الباقالين ابللفظ الصريح غري املليح ،وابن تيمية كفر ابن العريب احلامتي وأقذع يف
حقه ،وابن تيمية كفروه أيضا ،وكثري من العلماء ضللوا وكفروا حجة اإلسالم الغزايل ،قال الطرطوشي يف حق الغزايل  :فإ ْن كان
الرجل يعتقد ما سطره يف كتابه ،مل يبعد تكفريه ،وإن كان ال يعتقده ،فما أقرب تضليله" .94ونظائر ذلك كثرية.
اثنيا  :انتقد الباحث التورايت الغماري بسبب التكفري ،ويف الوقت نفسه ،يعظم شيخه بوخبزة رغم إطالق لفظ بل ألفاظ
التكفري على عظماء األمة وفضالئها ،95مثل وصفه لشيخه وأستاذه أمحد بن الصديق الغماري بـ"عدو هللا ورسوله" ،96وهذا تكفري
خطري ...،يُسر حسوا يف ارتغاء" ( .)16فافهم أوال اي غماري مث اعرتض (" .)376الغماري يهذي ويريدان أن نتبعه يف هذاينه" ( ،)383هذه بعض
عباراته جتاه احلافظ اجملتهد أمحد بن الصديق ،أوردهتا مع ذكر الصفحات املتضمنة فيها ،وإننا إذ نشدد على حق التورايت يف نقد كل العلماء من دون

استثناء ،إال أننا ننبه يف هذا املقام ،إىل سوء خلقه ،ووقاحة عباراته ،من جهة ،وعدم ادراجها ضمن البحث العلمي من جهة أخرى .وتطاول التورايت
إىل درجة التأيل ،فقال " :ولكن هذا الغماري ال طاقة له ابلصحيح ،وال معرفة له به ،وجلراينه يف كتبه على منط من مضى من القماشني ،يريد أن جيعل
صيحة ابن العريب ودعوته من قبيل اجلهل وقلة االطالع ،ليؤكد لشيعته أنه هو احلافظ الذي ال جيارى ،وأنه ينقد كالم ابن العريب ويعبث به ،أراد
ليقال ،فقد قيل" ،) 351( .وعبارة "فقد قيل" ال يقوهلا يوم القيامة إال هللا تعاىل أو مالئكته ،وانتحل صفتهم صاحبنا ،فكان بذلك متطاوال .وسوء
خلق التورايت مل يقتصر على الغماري فحسب ،بل يتعامل به مع كل من قال يف ابن العريب ما مل يرقه ،مثل ابن األمحر صاحب بيواتت فاس ،فإنه قال
يف حقه " :غري أن بعض من ال يُعرف ،ذكر يف كتاب له أمرا غريبا جدا" ( ،)63وهكذا جعل الرجل من اجملاهيل وممن ال يعرف ،وال ذنب له
املسكني ،سوى أنه حكى شيئا عن ابن العريب.
 94الونشريسي ،املعيار .187/12 :
 95يعظم التورايت السيد بوخبزة كثريا ،وحيليه بـ"شيخنا الفقيه العالمة املتفنن الشريف سيدي حممد بوخبزة ،حي يف عمر مديد ،عامر ابإلفادة
واإلجادة ،مع التعفف والتصون ،...،وذكرته ملا أرجو من بركته ،وهو من الذين نفعين هللا بصحبتهم" .برانمج السراج .284 :
 96بوخبزة ،مقدمة كتاب ذم األشاعرة واملتكلمني  .12 :وهذا إضافة إىل أنه تكفري ،فهو عقوق وسوء خلق ،ألنه يعرتف أبن الغماري ويل نعمته،
وبسببه فتح عينيه على العلم ،وبتحفيزه وتشجيعه واصل واستمر ،ومع ذلك يكفره ،نعم ،اختلف مع شيخه بعد وفاته ،وكان حراي به أن ينتقده
بعلم ،دون أن يتجاوز ذلك إىل السب والتنقيص والتكفري ،والتورايت ورث هذا من شيخه ،لذلك مأل "دراسته" ابلسخائم .والتورايت كان يتأبط كتب
األلباين ،ويرابط ببيت شيخه بوخبزة ،وكان سلفيا قحا ،وملا اكتشف ما يف االعتناء ابلعقيدة األشعرية من الفائدة والعائدة ،أعرض عن األلباين،
ووضع العقيدة السلفية يف مستودع آمن عسى أن يرجع إليها ،وشرع يدافع عن األشعرية .وهذا من التحول والتلون ،ونظريه ،أنه اعتمد على اجلزء
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صريح ،وله كتاب كفر فيه الشيخ التليدي رمحه هللا ،وهو بعنوان نشر اإلعالم ،مبروق الكرفطي من اإلسالم ،وهذا تكفري أصرح،
ويصف اإلمام الكوثري رمحه هللا أبيب جهل ،فقال يف حقه " :هذا احلديث الشريف الصحيح ،كان قنبلة ذرية ،أتى على صروح
املبتدعة من جهمية ومعتزلة وأشعرية وماتريدية من القواعد ،وألقمهم حديدا ال حجرا فقط ،فلجأوا إىل شياطينهم ومردهتم يستغيثون
ويستنصرون ،فاقتحم أبو جهلهم العقبة" 97إخل ما قال .ومع كل هذه العبارات التكفريية ،فإن التورايت له ِّ
معظم ،وعليه ُمثن .فأين
اإلنصاف واملوضوعية اليت جيب على الباحث أن يتحلى هبما ؟
اثلثا  :ما يدل على أن الغماري ال يقصد إبطالق الكفر على ابن العريب اإلخراج من امللة ،أنه ينقل بعض أقواله يف كتبه
األخرى ،ولو كان كافرا غري مسلم ملا أورد كالمه يف قضااي فقهية ،فهل يستدل العلماء يف مؤلفاهتم الفقهية أبقوال الكفار واملرتدين
؟
رابعا  :يؤيد هذا قول العالمة احملقق الشيخ حممد خبيت املطيعي رمحه هللا تعاىل " :ومن مساهم [املبتدعة] كفرة ،فإمنا ذلك على
طريق التغليظ والتشديد ،ملا هم عليه من اخلطأ الفاحش ،والبدع الشنيعة ،فشبه ذلك ابلكفر ،ملقاربته له" ،واستدل بنصوص من
القرآن والسنة ،مث قال " :فإنه كله قد ورد على جهة التغليظ والرجم ،فإن الشيء قد يطلق على الشيء اآلخر بنوع من التشبيه ،وال
يقتضي حقيقة احلكم عند التفصيل".98
خامسا  :إذا أطلق ابن الصديق الغماري عبارة الكفر على ابن العريب ،فإن ابن العريب نفسه قد أطلقها على غريه ،قال رمحه هللا
وأاثبه رضاه " :كنا تذاكران يف جملس امللك آداب األكل ،فقلت  :هي حنو مائة ومخسني ،فقال بعض احلاسدين من املرتمسني
ابلفتوى  :ما مجعها اللوح احملفوظ قط ،فأطلق احلسد لسانه حىت أوقعه يف الكفر" ،99وابن العريب -هنا -كفر عاملا متصدرا لإلفتاء
لسبب بسيط بل اتفه .وقال عن الشعراء  :ويسرتسلون يف القول حىت خيرجهم ذلك إىل البدعة واملعصية ،ورمبا وقعوا يف الكفر من
حيث ال يشعرون ،أال ترى إىل قول بعضهم :
لو مل تالمس صفحة األرض رجلها

ملا كنت أدري علة التيمم.

األهم يف حبثه للدكتوراه على احلافظ الغماري ،وأشاد بعلمه وجهوده ،وكان ال يذكر امسه جمردا ،بل يصفه ابلعالمة احلافظ سيدي  ،...أو العالمة
سيدي  ،...أو احلافظ سيدي ،...وكان على علم جبميع مقوالته ،ونظرا ملا جرى حتت اجلسر من مياه ،فإنه حتول هذا التحول ،وانقض على
الغماري انقضاض السبع على فريسته ،ولعل هلذا التحول عائدة وفائدة ،فاللهم ابرك وأنعم.
 97بوخبزة ،تقدمي كتاب تكحيل العني ،جبواز السؤال عن هللا أبين .5 :
 98خبيت املطيعي ،احلاشية على شرح الدردير على اخلريدة .80 :
 99ابن العريب ،العارضة .260/4 :
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وهذا كفر صراح ،نعوذ ابهلل" .100وليس كذلك ،بل هو غلو يف احلكم.
والبن العريب عبارات قاسية ،يف حق علماء األمة الكبار ،كالشافعي مثال ،ووصف أاب يوسف ابلغفلة ،فقال " :وقد زعم بعض
الغفلة أن جلد اخلنزير يطهر ابلدابغ ،وهو أبو يوسف تعلقا ابلعموم يف زعمه" ،101وقال أثناء احلديث عن أكل الشياطني
ونكاحهم وشرهبم " :وذلك جائز يف العقل ،ورد به الشرع ،وتظاهرت به األحاديث ،فال خيرج عن هذا املضمار إال محار"،102
ووصف اإلمام ابن حزم ابلسخيف ،103ومل يراع ابن العريب أحدا ،حىت شيوخه الذين جيب عليه تعظيمهم وتوقريهم ،نعتهم مبا ال
"أوِّمل"،
يليق ،قال رمحه هللا " :وعجبا لبعض شيوخنا ،قال  :حيتمل أن يكون قول النيب صلى هللا عليه وسلم لعبد الرمحن بن عوف ْ :
الشيخ ابجلهل عقوق ،ألنه يف منزلة الوالد ،أما اإلمام ابن رشد اجلد ،فقال عنه
قبل البناء ،وهذا رجل جاهل ابلعربية".104
ووصف ِّ
ُ

" :وتعدى حده من ليس من أهل الفقه  ...وال يفعل هذا إال منكوس القلب" .105وتفنن يف تقريع املنذر بن سعيد البلوطي ،فقال
عنه " :تصور بعض اجلهال حبلية أهل العلم ،فاعتام بزعمه من أقوال أهل البدع  ...عجبا هلذا القائل البائس  ...اعلم اي
ابئس" .106ومل يسلم من لسانه حىت إمام األمة بال منازع ،حممد بن إدريس الشافعي رمحه هللا ،فأطلق يف حقه عبارات كثرية ،منها
إيراد قوله يف مسألة االستلحاق ،والتعليق عليه بعبارة " :وهذا جهل عظيم".107
فماذا يقول التورايت تعليقا على بوخبزة وابن العريب ؟ هل يستطيع التحريض عليهما كما فعل مع الغماري ؟ أم أن البحث
العلمي وفق أجندة ما يذبح اإلنصاف من الوريد إىل الوريد.
وختاما ،أرى أن علماءان الذين أطلقوا "الكفر" على املخالف خمطئون رمحهم هللا تعاىل ،ولو أهنم ال يقصدون الكفر العقدي
املخرج من امللة .وأدعو الباحثني يف العلوم الشرعية أن يتجنبوا هذه العبارات ،وأن جيعلوها خطا أمحر ال حيام حوله.
 - 9تناقضات
ذكر ابن العريب حكم الصالة على النيب صلى هللا عليه وسلم يف التشهد يف مواضع من كتبه ،منها :

100
101
102
103
104
105
106
107

ابن العريب ،أحكام القرآن .437/3 :
ابن العريب ،العارضة .189/4 :
ابن العريب ،العارضة .236/4 :
ابن العريب ،العواصم .78 :
ابن العريب ،العارضة .19/3 :
ابن العريب ،سراج املريدين .245/2 :
ابن العريب ،املتوسط .405 - 400 – 398:
ابن العريب ،العواصم .346 :
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 *1قال يف كتاب املسالك " :أما الصالة عليه يف صالة الفريضة ،فحكى اإلمامان أبو جعفر الطربي والطحاوي أن إمجاع
مجيع املتقدمني واملتأخرين من علماء األمة ،على أن الصالة على النيب صلى هللا عليه وسلم يف التشهد غري واجبة ،وشذ الشافعي
يف ذلك ،فقال  :من مل يصل على النيب صلى هللا عليه وسلم بعد التشهد اآلخر ،وقبل السالم ،فصالته فاسدة ،وإن صلى عليه
قبل ذلك ،مل جيزه ،وهذا قول ساقط  ،...وحكى ابن القصار وعبد الوهاب أن حممدا بن املواز يراها فريضة يف الصالة كقول
الشافعي.
نكتة قاطعة هبم :
عمل السلف وأهل املدينة قبل الشافعي ،وقد شنع الناس عليه يف هذه املسألة
الدليل على أهنا ليست من فروض الصالةُ ،
جدا".108
 *2قال يف أحكام القرآن " :الصالة على النيب صلى هللا عليه وسلم فرض يف العمر ،مرة بال خالف ،فأما يف الصالة ،فقال
حممد بن املواز والشافعي  :إهنا فرض ،فمن تركها بطلت صالته ،وقال سائر العلماء  :هي سنة يف الصالة ،والصحيح ما قاله
حممد بن املواز ،للحديث الصحيح "إن هللا أمران أن نصلي عليك ،فكيف نصلي عليك ،فعلم الصالة ووقتها ،فتعينا كيفية
ووقتا".109
 *3قال يف سراج املريدين " :ومن مجلة الصالة ،ختصيص حممد صلى هللا عليه وسلم ابلدعاء له ،والصالة عليه ،قال حممد بن
املواز وحممد بن إدريس  :هي من فرائض الصالة ،وهو الصحيح".110
 *4يف عارضة األحوذي  :حكى اخلالف ومل يرجح.
يف النص األول ،وصف ابن العريب قول الشافعي ابلشذوذ ،وأنه قول ساقط ،واستدل عليه بنكتة قاطعة ،وادعى أن العلماء
شنعوا عليه ،والتشنيع غري موجود .ويف النصني الثاين والثالث ،انتصر له ،وأيد رأيه وصححه ،فما سبب هذا التحول ؟ وهل ننسب
إليه القول الثاين ألنه انسخ لألول ،على اعتبار أن السراج متأخر عن املسالك ؟ أما ما استدل به يف النص الثاين ،فال ينهض
حجة قطعا ،ألن حديث "فكيف نصلي عليك" ال عالقة له ابلصالة املفروضة ،بل هو عام يف الصالة على النيب صلى هللا عليه
وسلم ،ألن هللا تعاىل وتقدس قال " :اي أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما" ،فقالوا  :السالم عليك نعرفه ،فكيف نصلي
عليك ،فبني هلم صيغة التصلية ،واحلديث مل يعلم الصالة ووقتها كما قال ابن العريب .وهللا أعلم.

108
109
110

ابن العريب ،املسالك .159/3 :
ابن العريب ،أحكام القرآن .623/3 :
ابن العريب ،سراج املريدين .283/2 :
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هذه هي اإلشكاالت  -وغريها كثري  -اليت كان على الباحث أن يغوص يف دقائقها ،وحيقق القول فيها ،ليبني التطور الفكري
للمعافري ،ومنهجه يف االستدالل ،ومدى ضعف أو قوة برهانه .بدل أن خيصص أكثر من مائة صفحة للتوقح على احلافظ
الغماري ابلكالم املقذع الساقط ،الذي ال تربطه ابلبحث العلمي أدىن صلة.
وأان على يقني أبن التورايت ال يستطيع التحقيق يف هذه املسألة البسيطة ،بل ال يستطيع حىت اكتشافها ،بدليل أن ابن العريب
تكلم يف منت الكتاب عن الصالة على النيب صلى هللا عليه وسلم يف شعرية الصالة ،وأحال التورايت يف اهلامش على املسالك
 .389/2والصواب أن حييل على  159/3وما قبلها .أما إحالته ،فموضوعها (التشهد يف الصالة) فقط ،ومل يتطرق ابن العريب
قط يف ذلك املوضع إىل الصالة على النيب صلى هللا عليه وسلم ،بل شرح قول املصلي ( :التحيات هلل ،إىل  :أشهد أال إله إال هللا)،
وانتقل للحديث عن التسليمة أو التسليمتني ،والسؤال هو ملاذا أحال التورايت على هذا املوضع ،وهو مشرق ،وموضوعنا مغرب ؟
وعذره الوحيد ،أنه رأى عنوان املبحث ،وهو (التشهد يف الصالة) ،ونظرا الستعجاله ،فإنه أحال عليه ،دون أن يقلب صفحاته،
ألنه ميارس نوعا طريفا يف التحقيق ،هو التحقيق السريع.
والباحث يتجرأ أحياان ،فيحاول اقتحام عقبة التحقيق يف قضية ما ،فيقع يف التناقض من حيث ال يدري.
وعلى سبيل املثال ،أيهما أسبق  :سراج املريدين أم العارضة ؟
 * 1قال التورايت " :والعارضة ألفها ابن العريب بعد سراج املريدين".111
 * 2قال التورايت " :ومع أن سراج املريدين من أواخر مصنفاته ،إال أنه أحال عليه يف كتبه اليت تقدمت عليه يف التصنيف،
ككتاب العواصم وترتيب املسالك وشرح الرتمذي".112
 * 3قال التورايت " :شرع يف شرح الرتمذي قبل إمالء السراج ،هلذا ذكره يف آخره عند ذكره لبعض كتبه".113
صرح يف النص الثاين أن شرح الرتمذي متقدم يف التصنيف على السراج ،ويف النص األول ،صرح احملقق عينه أن السراج هو
املتقدم .ونتصور اآليت :
قد يطلع أحد الباحثني على املوضع األول ،فينقله عن التورايت مسلما ،وأييت ابحث آخر ،اطلع على املوضع الثاين ،فينقله
مسلما ،وحني يقرأ الباحث الثالث حبثيهما ،جيدمها ينقالن عن التورايت رأيني اثنني ،من كتاب واحد !

111
112
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تعليقه على السراج .39/1 :
التورايت ،برانمج السراج .26 :
التورايت ،برانمج السراج .289 :
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والذي أراه وهللا أعلم ،أن املعافري كان بصدد شرح الرتمذي ،أو شرع يف بداايته ،مث تبينت له ضرورة التعجيل ابلكتابة عن
املريدين ،فتفرغ للسراج قبل العارضة.
والقرينة اليت أبين عليها ،هي أنه ذكر السراج يف مواضع متعددة وكثرية من العارضة ،بدءا من بداايت اجمللد األول .114حييل
فيها على مواضيع السراج بعينها.
وملا ذكر يف أواخر السراج جمموعة من املصادر واملراجع اليت انتخب منها بعض الفوائد ،قال " :وجردت منها مجلة عظيمة يف :
أنوار الفجر ،...،شرح الرتمذي ،115"... ،وهذه العبارة ال تعين ابلضرورة أنه ألف شرح الرتمذي وأهناه ،بل كان يف بداايته األوىل،
أو قبيل الشروع فيه ،ومبا أنه مادته العلمية موجودة ،واملنتخبات من تلك الكتب متوافرة ،فتعامل مع الكتاب وكأنه موجود .وصرح
إبفادته من تلك املصادر فيه ،ومل حيل على موضوع بعينه .وهللا أعلم.
 - 10املفيدون من السراج ونقدته
خصص الدكتور التورايت مبحثني يف برانمج السراج ،أحدمها بعنوان طبقات املفيدين من السراج وأعياهنم ،يف  67صفحة،
واثنيهما بعنوان نقدة السراج يف  107صفحات .خصص منها  103للحافظ أمحد بن الصديق الغماري.
تعرضت لبعض قضاايه أعاله ،واملالحظ أن أغلب النقدة هم الغماريون ،وعلى رأسهم شقيقهم األكرب السيد
واملبحث الثاين
ُ
أمحد ،وهذا يثري سؤاال مهما ،ملاذا أكثر أمحد بن الصديق من نقد السراج ومل يكثر غريه من احملدثني كالذهيب وابن حجر واملناوي
والعراقي وغريهم ؟
اجلواب عند الباحث التورايت هو حقد الغماري القدمي ،وحسده الدفني ،لإلمام أيب بكر ،وأنه مل يكن له من غرض إال احلط من
مرتبته ،116وهذا لعمري تعليل الضعفة ،الذين ال يستطيعون البحث والتحقيق ،فكيف حيسد إنسان غريه ممن سبقه ابملوت قروان ؟
و كتاب املعافري مل يكن رائجا يف عهده ،حىت يتخوف من خالله عدم رواج كتبه ،بل ال يكاد يعرف أحد السراج ،سوى من يرى
اإلحالة عليه يف بعض التواليف ،ونسخ السراج قليلة بل اندرة جدا يف املكتبات اخلاصة والعامة يف املغرب ،ال تكاد تتجاوز العشرة
احلسد ؟
على أكرب تقدير ،فمن أين تسرب إىل ذهن التورايت
ُ

114
115
116

ابن العريب ،العارضة .77/1 :
ابن العريب ،سراج املريدين .410/4 :
التورايت ،برانمج السراج .16 – 15 :
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واجلواب عن سؤالنا ،هو أن الغماري اطلع على نسخة السراج ،اليت كانت يف خزانة والده ،أما ابن حجر وغريه من احملدثني،
فما رأوا الكتاب ،وال اطلعوا عليه ،وال عرفوا حجمه وال مواضيعه ،وأغلب ما نقلوا عنه كان ابلواسطة ،ومنطقي أن يكون املطلع
أكثر تنقيدا من غري املطلع.
أما املفيدون من السراج ،فمبحث طويل قصري ،طويل من حيث الصفحات ،لكنه قصري جدا ،إبمكانه أن يرقمه يف صفحتني
أو ثالث ،بدل سبع وستني صحيفة ،117إضافة إىل ذلك ،فإنه أورد  58مفيدا ،يف  75كتااب ،وهنا أقف وقفتني :
الوقفة األوىل  :حول اجلهد املبذول يف هذا املبحث.
إبمكان أي ابحث أن حيرر أغلب صفحات ذلك الفصل – حبثا وتسويدا وتبييضا – يف ساعة إال ربع أو ساعة ،ألن الباحث
كتب يف حمرك البحث ملوسوعة الشاملة عبارة "سراج املريدين" أو "العريب – سراجه" ،فنال البغية يف رمشة عني ،وأضاف إليها
بعض ما وقف عليه أو أُرشد إليه 118يف املصادر اليت يف متناوله.
وقد فاتته عدة مواطن مل يذكرها ،ألنه مل خيصص تلك الكتب ابلبحث ،أو لقلة الفطنة والنباهة ،ولو كتب يف حمرك البحث
عباريت "العريب – يف السراج" ملا اقتصر على املذكور فقط .مثال ذلك :
يف ص  255من برانمج السراج ،ذكر التورايت إفادة اإلمام املواق من السراج يف سنن املهتدين ،وأحال إىل حوايل عشرين
موضعا ،وملا ذكر إفادته منه يف التاج واإلكليل ،أحال على موضع واحد ،وهو  .86/8ألن اإلمام املواق أحال على الكتاب ابمسه
الكامل ،فأفاده إايه حمرك البحث ،ومل يذكر اإلفادة الواردة يف  ،205/2ألنه قال " :وقد رشح ابن العريب هذا يف السراج يف االسم
."...
ويف يف ص  266من برانمج السراج ،قال التورايت عن املناوي " :أفاد منه من غري أن يذكره يف كتابه فيض القدير" ،قلت :
بلى ،وكال ،وألف كال ،بل ذكره يف موضعني :
األول قال املناوي " :رمز املصنف حلسنه ،وكأنه مل ير قول ابن العريب يف السراج  :حديث ضعيف جدا".119
الثاين قال املناوي " :قال ابن العريب يف السراج  :مل أر للقميص ذكرا .120"...
 117كان احلس التجاري حاضرا بقوة يف نشر الكتاب ،وذلك من أجل تضخيمه ،ففي هذا الفصل ،صفحات ُكتب فيها سطر واحد ،وصفحات
كتب فيها سطران ،والصفحات األخرى تتجاوز ذلك بقليل ،والكتاب كله ،صدر يف ست جملدات ،ودور النشر اليت حترتم نفسها ،ميكن أن
خترجه يف جملدين ضخمني ،أو يف ثالثة على األكثر.
 118مثل إفادة ابن خجو.
 119املناوي ،فيض القدير .251/4 :
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واملشكلة ليست يف موسوعة الشاملة ،بل يف قلة ذكاء الناقل منها ،فإنه كتب سراج املريدين ،مضافا ومضافا إليه ،ومبا أن حمرك
البحث بليد ،فإنه ال يسعفه ابلنتائج املتقاربة ،ولو كتب السراج ،بـأل التعريف ،لدله إىل املوضع مشكورا.
وبعض املفيدين ،مل يذكرهم التورايت إال مللء الصفحات ال غري ،إذ منهم من يستحق أن يؤجل إىل مبحث النقدة ،كما سأبني
الحقا.
وميكن أن أستدرك عليه مجلة ممن اعتمدوا على بعض مقوالت السراج ،منهم :
▪

العالمة ابن مبارك السجلماسي اللمطي رمحه هللا تعاىل ،ذكر لشيخه سيدي عبد العزيز الدابغ قول الغزايل ،وقول ابن

العريب يف السراج ،فصوب شيخه  -من جهة الكشف – رأي ابن العريب ،121ولو عثر احملقق على هذا الحتفل به.
العالمة أبو سامل العياشي يف احلكم ابلعدل واإلنصاف .122نقل نصا طويال ،ولعله نقله ابلواسطة ،ألنه مجع فيه بني
▪
ِّ
آخر اسم املذكِّر وامسي احلكيم والواعظ.
▪

ذكر العالمة الفاسي أن ابن املواز قائل بسنية الصالة على النيب صلى هللا عليه وسلم يف الصالة ،وصححه ابن العريب

يف سراج املريدين .123وهذا النقل وهم ،ألن ابن العريب صحح قول ابن املواز ابلوجوب ،وليس القول ابلسنية.
▪

القاضي عباس بن إبراهيم املراكشي رمحه هللا تعاىل ،يف إظهار الكمال يف تتميم مناقب سبعة رجال ،يف موضعني .يف

املوضع األول نقل بواسطة الطرنباطي ،ويف الثاين بواسطة املواق.124
▪

أستاذتنا الدكتور عصمت دندش يف دراستها العلمية اليت صدرت هبا كتاب مفتاح السعادة أليب العباس بن العريف.

▪

الدكتور أمحد احمرزي العلوي ،اقتبس من السراج نقوال يف مقاله املوسوم بـالتصوف عند أيب بكر بن العريب.

وقد يرفض البعض االستدراك على الباحث ابألخرييْن ،بدعاوى ما ،ومها أوىل من السيد بوخبزة ،ألنه أفاد من السراج
معلومات كتبها يف جذاذات مركونة يف خزانته ،ومل يطرز هبا حبثا وال كتااب .لذا كان إيراد األخرييْن أوىل.
لكن ،هل كل من أورد اقتباسا من السراج اطلع عليه ؟

120
121
122
123
124

املناوي ،فيض القدير .159/5 :
ابن مبارك السجلماسي ،اإلبريز .289 :
أبو سامل العياشي ،احلكم ابلعدل واإلنصاف  .287 :بتحقيق الدكتور عبد العظيم صغريي.
حممد املهدي الفاسي القصري ،مطالع املسرات ،جبالء دالئل اخلريات .21 :
عباس املراكشي ،إظهار الكمال ،يف تتميم مناقب سبعة رجال  .940 – 803/2 :وهو بتحقيق زميلي الدكتور إدريس الشراوطي.
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الوقفة الثانية  :غين عن البيان أن عمل الباحثني يرتقي من التقميش إىل التحقيق ،أما سرد مجاعة من املفيدين ،فهذا عمل
احلاسوب ،وليس عمل الباحثني ،لذا كان حراي ابلباحث أن حيقق يف النقول اليت اقتبسها العلماء من السراج ،ليخلص إىل نتيجة
مفادها  )1 :كثرة تداول الكتاب واعتناء العلماء به ؛  )2قلة نسخه وعدم اطالع العلماء عليه.
ذكر التورايت أمساء املفيدين ،وأحال إىل مواضع اإلفادة من كتبهم ،ومل يذكر يف الغالب موضوع اإلفادة ،وابلرجوع إىل بعض
نصف املذكورين يف املبحث أو أقل ،وأغلب من
املراجع ،واملقارنة بني النصوص ،تبني يل أن الذين اطلعوا على السراج وأفادوا منهُ ،
أورد اقتباسات من الكتاب ،إمنا نقلها عمن قبله ،لذلك جتد أغلبهم حمصورين يف عشرة مواضيع ،أمهها :

** وجوب الصالة على النيب صلى هللا عليه وسلم يف الصالة  :ذكر هذه املعلومة صاحب هناية احملتاج ،وحتفة احملتاج ،وشرح
الشفا للقاري ،والقسطالين يف شرح املواهب ،وعبارته " :ورأيت مما يُعزى للقاضي" ،وهي مشعِّرة بعدم اطالعه على الكتاب.
** قلة األكل والقدرة على اجلماع  :ذكرها السيوطي يف أمنوذج اللبيب ،والصاحلي يف سبل اهلدى والرشاد.
** كلمة مشهورة البن العريب حول تناسب آي وسور القرآن  :ذكرها صاحبا الربهان واإلتقان يف علوم القرآن ،والبقاعي يف
مصاعد النظر ،والدكتور فاروق النبهان يف املدخل إىل علوم القرآن ،وجم غفري من املؤلفني عرب العصور.
** درجة حديث "املوت كفارة لكل مسلم"  :ذكره العراقي يف ختريج اإلحياء ،وابن عراق يف تنزيه الشريعة ،وسياق عبارته
جلي يف أنه انقل من العراقي ،والسيوطي يف الدرر املنتثرة ،والسخاوي يف املقاصد احلسنة ،وبعضهم انقل من بعض ،ولعل أول من
ذكره نقله عن القرطيب يف التذكرة.
** تودع الروح يف جوف طائر  :ذكره السيوطي يف شرح مسلم ،والعدوي يف حاشيته على الكفاية.
** حديث إن آل أيب فالن ليسوا يل أبولياء  :الدماميين يف املصابيح ،وابن حجر يف الفتح ،والقسطالين يف شرح الصحيح.
هذه أهم املواضيع اليت تناقلتها املصنفات الرتاثية عن السراج ،والسؤال هو ملاذا مل يذكروا مواضيع أخرى ،واقتصروا على هذه
فقط ؟
لعل هذا أمارة على أن السراج مل يكن متداوال ،ومل يطلع عليه إال نفر قليل.
ولعل ابن امللقن وابن عرفة واملواق أهم من اطلع عليه ،وعنهم أخذ اآلخذون ،ويعد اإلمام القرطيب أشهر من أذاع بعض مقوالت
الشيخ املسند
السراج ،ملا ل ُكتبه – خصوصا التذكرة واألحكام – من سعة االنتشار .وأهم من اطلع على السراج من أهل العصر،
ُ
عبد احلي الكتاين ،واحلافظ أمحد بن الصديق الغماري وأشقاؤه.
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ومن الذين مل يطلعوا على الكتاب قطعا ،احلافظ ابن حجر رمحه هللا تعاىل ،لذا نسب إليه ما ال وجود فيه ،مثل وطء املرأة من
الدبر ،وهو ما اعتربه الباحث التورايت سبق قلم من احلافظ ،125واستدرك احلافظ على ابن العريب حديثني ،مع أن أحدمها عنده،
فقال الباحث " :كيف يستدرك احلافظ ابن حجر على ابن العريب حديثا هو ذكره ؟ وال أدري كيف وقع هذا البن حجر ؟ إال أن
يكون متابعا ملا قاله ابن امللقن ،وهذا الذي ظهر يل ،فكأنه وقف على ذلك يف التوضيح فاكتفى به ،ومل يرجع إىل موضعه من
السراج" ،126قلت  :مل يرجع إىل موضعه ألنه مل يسبق له أن رآه ،ومل ينقل عنه إال ابلواسطة .ولعله مل ير العارضة أيضا ،فإنه قال :
"وقد نُقل ذلك عن أيب بكر بن العريب يف شرح الرتمذي ،وهو عجب منه ،فإهنا اثبتة يف صحيح مسلم".127
أتسيسا على ما سبق ،يتبني ما يف قول الباحث من الغلو يف شأن السراج ،فقال " :كان لكتاب سراج املريدين األثر الكبري
يف مؤلفات األندلسيني ،وكان له احلضور الوافر يف كتب ومصنفات املشارقة" .128والواقع الذي عايناه ،أن للسراج حضور متوسط
أو أقل يف مصنفات الرتاث اإلسالمي بشىت فنونه ،خبالف احلضور القوي لألحكام والعارضة وغريمها.
وغلو التورايت يف ابن العريب وكتبه واضح ملموس ،فقد جهد نفسه يف البحث عن املفيدين من كتاب املتوسط ،فلم جيد سوى
ستة نفر ،129ومع ذلك ،قال " :وجلاللة املتوسط وعظمته ،وتناهيه يف الفضل ،وارتفاعه يف النبل ،عكف عليه أهل العلم ،قراءة
ومساعا ،ومدارسة ومباحثة ،ونظرا وتفكرا ،وحتلية وإشادة ،واعتىن مبقاالته أئمة الكالم واجلدل ابملغرب واألندلس ،ووجدوا فيه الدواء
لشبه الشاكني املشككني" ،130مث أفصح عن سبب إيراد هؤالء الستة ،فقال " :للداللة على جاللة املتوسط ومكانته ،ولنذكر
اعتناء أهل العلم به ،وال تتجه أنظارهم إىل كتاب إال إذا كان حائزا على ما يوجب ذلك" ،131ومن يقرأ هذا ،خيال أن املاائت من
العلماء نقلوا منه وطرزوا كتبهم أبقواله ،وهذا لعمري من الغلو يف العشق ،إذ كيف لكتاب يعرتف الباحث أنه مل يقف على أكثر
من ستة مفيدين منه ،132ويقول عنه " :واعتىن مبقاالته أئمة الكالم واجلدل ابملغرب واألندلس" ،فمن هم هؤالء األئمة ؟ أم أنه من
ابب الرجم ابلغيب ؟ أم أنه من ابب جواز الكذب يف موضع العشق ؟

125
126

التورايت ،برانمج السراج .249 :
التورايت ،برانمج السراج .288 :

 127ابن حجر ،موافقة اخلرب اخلرب ،يف ختريج أحاديث املختصر .33/1 :
 128التورايت ،برانمج السراج .217 :
 129هم اإللبريي وابن مخري وابن بزيزة واليفرين والسنوسي والوهراين الفاسي .دراسة التورايت على املتوسط .63 :
 130من دراسة التورايت للمتوسط .65 :
 131دراسة التورايت للمتوسط .80 :
 132مل يطلع هؤالء الستة كلهم على املتوسط ،بل منهم من نقل عنه ابلواسطة كما قال التورايت نفسه ،واستدركت على الستة ثالثة ،هم  :ابن
عرفة يف تفسريه ( ،)48/4وعنه نقل البسيلي يف النكت والتنبيهات ( .)557/3واحلطاب يف مسألة حول املرتد ،مواهب اجلليل (.)281/6
والنص املقتبس وارد يف املتوسط .115 :
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األوىل ذكرهم يف مبحث النقدة ،مثل ابن دقيق وابن
ومما وقع فيه الباحث ،أنه أورد بعض العلماء ضمن املفيدين من السراج ،و ْ

مرزوق.

وابلنسبة للثاين ،قال الباحث " :إفادة ابن مرزوق التلمساين ،أفاد منه يف كتابه املسند الصحيح احلسن ،يف مآثر وحماسن
ونص قوله
موالان احلسن ،يف موضع واحد" ،وأحال إىل ص  95منه ،133وابلرجوع إىل املصدر ،تبني لنا أن ابن مرزوق من النقدةُّ ،
" :وزعم ابن العريب يف سراج املريدين ،أن هذا هو موضوع هذا اللفظ لغة ،وليس به" .فأين اإلفادة ؟
إفادة عجيبة
عمل الباحث جاهدا على تضخيم عدد املفيدين من الكتاب ،فأدرج من مل يُفد شيئا ،مثل األشريي والسهيلي وابن مخري
وغريهم ،واملضحك هو أول العلماء الذين صدر هبم مبحث املفيدين ،أبو حممد بن عطية (ت  542 :هـ) ،أورده ليبني أمهية
السراج وحضوره يف الساحة العلمائية منذ عصر املؤلف ،ولنا مالحظتان :
األوىل  :قال ابن العريب يف معىن السلطان " :ال سلطان له على أحد ،أي  :ال تسلط وال حجة".134
قال ابن عطية يف تفسريه " :والسلطان امللكة والتغلب ،وتفسريه هنا ابحلجة قلق".135
قال التورايت " :ليس مبستغرب أن يفيد ابن عطية من القاضي ،خصوصا مع تلك املودة اليت كانت بينهما".136
قلت  :لو انفرد ابن العريب بتفسري السلطان ابحلجة ،لكان كالم التورايت "ليس مبستغرب".
ولو كان ابن العريب هو أول من فسر السلطان ابحلجة ،لكان كالم التورايت "ليس مبستغرب".
أما وأن السلطان مفسر ابحلجة من قبل ابن العريب بقرون ،فإن كالم التورايت مستغرب.
وممن فسر السلطان ابحلجة ،ابن عباس وجماهد والطربي والزجاج والقشريي والسمرقندي ومكي بن أيب طالب واتج القراء
الكرماين وابن العريف 137وغريهم .فمن الذي رجح للتورايت أن ابن عطية أفاد هذا من كتاب سراج املريدين ؟ وما هي القرينة اليت
رجحت له هذا ؟

133
134
135
136

التورايت ،برانمج السراج .238 :
ابن العريب ،سراج املريدين .190/2 :
ابن عطية.471/3 ،
التورايت ،برانمج السراج .219 :
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الثانية  :على فرض أن ابن عطية نقل ذلك من السراج ،فاألوىل به أن يذكر يف مبحث النقدة ،ألنه ينتقد تفسري السلطان
ابحلجة ،ويعتربه تفسريا قلِّقا.
أما بعد
فهذه جولة نقدية يف برانمج السراج ،للباحث الدكتور عبد هللا التورايت ،أثرت من خالهلا االنتباه إىل قضااي مل يطرقها ،مثل ربط
سراج املريدين بسياقه التارخيي ،وعدم عزله عنه ،وأن ابن العريب ال عالقة له ابلتصوف ،كما انقشت قضااي ذات صلة ابلقاضي
رمحه هللا تعاىل ،سواء على مستوى شخصه ،أو على مستوى تراثه املعريف ،وقد أاثرين قول الباحث يف مقال دعائي للكتاب " :وقد
قدمنا للكتاب بدراسة جاءت يف ِّسفر حيمله فرس ،ويضيء كالقبس" ،138وهذا وإن كان خمالفا لنص الشرع " :وال تزكوا أنفسكم"،
فإنه خمالف للواقع ،ألننا قرأان الدراسة ،فلم جند فرسا وال قبسا ،وهي بكل جترد وموضوعية -ال تنسب إىل البحث العلمي إال على
سبيل اجملاز ،وإن نسبت إليه حقيقة ،فهي يف الدرك األسفل منه ،إذ غاب عنها التحقيق ،وتقليب النظر ،وتعميق الفكر ،ومناقشة
األقوال مبنهج علمي ،وعدم الدقة يف الرتتيب والتبويب ،والسطحية واإلنشاء ،واملبالغة والتهويل بل والتحريض ،وسوء األدب مع
املخالف ،وتوعده بعبارات مثل " :وعند هللا امللتقى" ،بل والدعاء عليه ،بدل نقد أقواله مبيزان العلم دون سواه ،إضافة إىل أسلوب
اخلطابة ،كقوله يف مرات " :اي هلل اي هلل" ،ومل يبق له إال أن يقول  :اي خيل هللا اركيب.
وعموما ،فإن الكتاب حيتاج إىل دراسة علمية متأنية ،تقلب النظر يف نصوصه ،وتربطه بسياقه ،بعيدا عن العشق واملناقبية ،ويف
علمي أن أستاذتنا الدكتورة عصمت دندش ابرك هللا فيها ،تشتغل على الكتاب دراسة وحتقيقا ،عسى أن جند ضالتنا يف دراستها،
ونروي هبا ظمأان ،أما دراسة التورايت فرتكت فينا بقية من ظمأ ،بل لعلها زادت من الظمأ.
وجيمل يب يف األخري ،من ابب االعرتاف ابلفضل لذويه ،أن أشيد بعمله يف قراءة املخطوط ،واملوازنة بني نسخه ،وإعادة رقمه
ورقنه ،فتلك فضيلة حتسب لصاحبها ،ويشكر عليها ،ومن مل يشكر الناس مل يشكر هللا تعاىل.
وآخر دعواان أن احلمد هلل رب العاملني
Abdellah4144@hotmail.fr

 137التفسري الوسيط للواحدي  .116/3 :زاد املسري البن اجلوزي  .583/2 :لطائف اإلشارات للقشريي  .357 – 271/2 :تفسري الطربي
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