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 : كتاب " عارضة األحوذي"أهمية  

من  ، هنل منه كل  جلامع الرتمذيمن الرشوح املتقدمة  "عارضة األحوذي "كتاب ُيعّد  – 1

 .جاء بعده

املنهج التحلييل يف كتابه العارضة، وهو من األوائل  سلك اإلمام ابن العريب املالكيـ  2

 الذين أسسوا هلذا املنهج.

صىل اهلل عليه  -بالرشح الفقهي حلديث رسول اهلل  "ضة األحوذيعار "كتاب امتاز  - 3

جامع هذا املنهج من األمهية بمكان يف ضوء تعدد املناهج يف رشح  ظهار، مما جعل إ-وسلم 

  الرتمذي.

كثريًا من املصادر املتنوعة واملتقدمة التي مل تصلنا اإلمام ابن العريب املالكي حفظ رشح  - 4

  بتلك املصادر. ةعّرفمها، فجاءت هذه الدراسة من خالل النقول عن

 تاريخ تأليف كتاب العارضة: 

اإلمام ابن العريب من أواخر ما أّلف  "عارضة األحوذي رشح جامع الرتمذي "يعد كتاب 

 ، و ذلك يف سنة]أربعني ومخسامئة للهجرة[، و أدلة ذلك:يف حياته العلمية املالكي

أحكام "، وكتاب "القبس"َرت يف العارضة، ككتاب قد ُذك   ابن العريب *أن أكثر كتب

 وغريها. ،"قانون التأويل"، و"القرآن

، "بلغ العرض عىل أصل املؤلف رمحه اهلل": النسخ املخطوطةيف أواخر بعض  أّنه ُكتب*

قرأه عليه صاحبه "أيضا  بخط املؤلف عىل ظهر كّل سفر من الكتاب: صل األعىل وكتب 

 "ن عبد السالم القريش الزهري سنة أربعني ومخسامئة الفقيه أبو يوسف يعقوب ب

 سبب تأليف كتاب العارضة :

 احملاضرة األوىل
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 يف رشح جامع اإلمام  استجابة لطلب بعض طالبه، "العارضة"ألف االمام ابن العريب كتابه 

 الرتمذي، ليسهل فهمه، وتعم منفعته.

دقة يف رصف اهلمة .. وبعد فإّن طائفة من الطلبة عرضوا عيل رغبة صا "*قال ابن العريب : 

 (1)"إىل رشح كتاب أيب عيسى الرتمذي، ...

ابن العريب إىل تأليف العارضة ، أّنه يسعى ألن تكون له قصبة  ومن الدوافع التي دفعت

السبق يف رشح كتاب عظيم كجامع الرتمذي، و أن يكون من الذين تصدوا لبيان السنة، و 

ا اْلِعْلمح ِمْن ُكلِّ   » هلل عليه وسلم:الدفاع عنها، و الذين يقول فيهم النبي صىل ا ذح ِْمُل هح َيح

ْلٍف ُعُدوُلهُ  الِيح  ،خح ِريفح اْلغح ْ نُْه َتح نُْفونح عح الح اْلُْْبطِلِيح  ،يح اْنتِحح اِهلِيح  ،وح ْأِويلح اْْلح تح  (2)«وح

طحعح   » صىل اهلل عليه وسلم: وكذلك امتثاال لقول رسول اهلل اُن اْنقح اتح اإِلْنسح ا مح ُلُه إاِلَّ ِمْن  إِذح مح عح

ْدُعو لحُه. الٌِح يح لحٌد صح وح ُع بِِه، وح ِعْلٌم ُينْتحفح ٌة، وح اِريح ٌة جح قح دح  ((ثحالحٍث: صح
(3) 

 االمام ابن العربي يف تأليف كتابه "العارضة":سبب تأخر 

ر، بل يف بداية األم ــ يف رشح جامع اإلمام الرتمذيرغبَة طالب ه  ــ  االمام ابن العريب ب  لَ مل يُ 

ًة من الزمن،  ال كتامنا للعلم، وال عجزا عن التأليف، و لكن ألسباب نوجزها يف تأخر ُمدَّ

 النقاط اآلتية:

، و َتصفَيُتَها، واستخارُة اهلل  تعاىل يف االقبال عىل هذا العمل اخلطري، وطلُب 1 / جتديُد النيَّة 

 توفيقه.

2: ل   بأمور السياسة و القضاء، منعه من الرشوع اإلمام ابن العريبإّن اشتغال  /كثرُة املَشاغ 

هـ(، و بعدها 121فقد ُعني  مستشارا خاصا للسلطان)سنة يف تأليف رشح جامع الرتمذي، 

 َ  .هـ(125بإشبيلية )سنة  القضاء ُوِل 

                                                           

 (1/2العارضة ) (1)

، والبيهقي ( و اللفظ له72البدع والنهي عنها)صاح يف ( و ابن وض (  9479( رقم )61/742مسنده)رواه البزار يف  (2)

 (.26( رقم )6/27)مشكاة اْلصابيح(، وصححه االلباين يف  71966( رقم )61/323)السنن الكربىيف 

يٌح.( وقال :   1331( رقم )313رواه الرتمذي يف جامعه) (3) يٌث َحَسٌن َصح   َهَذا َحد 
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القضاء حتى  اإلمام ابن العريب/حمنة ابن العريب: مل متض سنة و بضعة أشهر عىل توِل 3

، بتحريض من ، واجتهدوا يف إيصال األذى إليهيف وجهه باشثارت الغوغاء و األو

حاسديه، و أعدائه، و حاولوا قتله، ففر هاربا إىل قرطبة، ف أحرقوا بيته، ومكتبته، 

 هـ (.135ومسجده، وذلك يف حواِل سنة )

 تَ ب  ال يفرُتون، ومُ  ة  دَ َس حَ ب   ُمنِيُت إال أين  "*قال ابن العريب : 
د قعدوا منّي ون، قمُ هَ ف  ال يَ  ة  عَ د 

ب ُصون، و اهلل أعلم بام يرتبصونز  مَ  ، ُيَبص   (4)"َجَر الكلب 

عند فقده لكتبه و وكان هلذه املحنة األثر اليسء عىل نفسية ابن العريب يف التأليف، و خاصة 

 مؤلفاته.

 املسلك العام لإلمام ابن العربي يف العارضة

أصح يشء يف هذا  "رشحه، ثم يقول : يذكر اإلمام طرف اإلسناد، ثم يذكر احلديث املراد 

[ و يتكلم عىل اإلسناد بكالم ال يستوعب فيه مجيع الرواة، و إسنادهمثال، ثم يقول : ] "الباب

ُج احلديَث خترجيا خمترصا، ثم يذكر غريب  ]إنام يتحدث عن بعضهم، وضمن اإلسناد ُُير 

و يذكر  "فيه مسائل "[، ثم يقول: أحكامه ]، ثم يذكر األحكام حتت عنوان [احلديث

[ فيه كذا مسائل، التوحيد عددها، ثم برسدها: األوىل، الثانية، الثالثة،....إلخ، ثم يقول :]

  (5)وهكذا، ومما جيب التنبيه إليه، هو أنه ال يلتزم هبذا الرتتيب املنهجي الذي رسمه.

 و احلكم. وكذلك يشري إىل  اآلداب،* 

و  ،ن شاء اهلل بحسب العارضة قوال يف االسنادإه و نحن سنورد في "قال ابن العريب : 

  ،و نكتا من احلكم ،بادو اآل ،و األحكام ،و التوحيد ،النحوو فنا من  ،و الغريب ،الرجال

                                                           

 (1/2العارضة ) (4)

 "بعنوان: "كشاف الكتب "الرسمي لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد اهلل اخلَُضري، قسم ـ ينظر : املوقع   5

ّي  ذ  م  يح  الرت  
ح  َصح  رَش 

َوذ ي ب  َح  َضُة األ  النفح الشذي  "مقدمة حتقيق كتاب  .و21:35م/ الساعة:53/55/2515، "َعار 

 1(. دار العاصمة الرياض، ط05ـ  1/53عبد الكريم) للدكتور أمحد معبد "يف رشح جامع الرتمذي البن سيد الناس

 هـ .1450/
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 (6)" و اشارات إِل املصالح

  

 

العريب جيد أنه اعتمد  نن املتصفح لكتاب ابإ مام ابن العربي يف العارضة:موارد اإل

 ، نجملها فيام يأيت:اردعىل جمموعة من املو

 السابقة. ح والرش األئمة/كتب 6

 ./اْلصدر الشفوي7

 ./اجتهاداته الشخصية3

 

 السابقة. ح والشر األئمةكتب أوال: 

، ومتازج بني األفكار، وهلذا جرت سنة العلامء يف القديم و لوم أن العلم أخذ وعطاءعمن امل

 عىل ذلك. احلديث  أن يأخذوا عن بعضهم البعض، وكتبهم تشهد

سلك ابن العريب طريق من سبقه من أهل العلم يف االعتامد عىل آراء العلامء املتقدمني  يف بيان 

 معاين األحاديث، و إظهار ما حتويه من فوائد علمية، ونكت حديثية، وقواعد أصولية،...

و بوجه عام عىل مصادر كثرية من خمتلف فروع العلم  ابن العريب يف العارضة داعتام إن

، و للغاية أمر صعب،  وهذا املصادر التي اعتمد عليهاهذه كل  بيان يوجب عليناأصوله، 

مصادره  أهمحيتاج إىل بحث خاص، ومستقل، ورغم ذلك سأسعى جاهدا يف الكشف عن 

 التي اعتمدها.

                                                           

 (.1/3العارضة ) (6)

 احملاضرة الثانية
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املؤلفات التي اعتمد عليها يف كثري من واملالحظ أّن اإلمام ابن العريب مل يرصح بأسامء 

، وهذا األمر حيتاج إىل بحث و تنقيب عن كتابه، و إنام اكتفى بذكر أسامء مصنفيهاإخراج 

إسامء مصنفات هؤالء العلامء، و النظر فيام يكون منها موافقا و مناسبا للامدة العلمية التي 

 عن ذلك املؤل ف لتحديد املصدر . نقلها اإلمام ابن العريب

اسم كتاب دون ذكر املؤل ف، وخاصة إذا كانت هذه ومما يزيد األمر تعقيدا هو ذكر جزء من 

 الكتب مفقودة، فهذا جيعلنا نسدد و نقارب يف حتديد الكتاب املنقول عنه.

 

 كتب السنة النبوية:ــ 1

 (7) البخاري صحيح*

 (8) مسلم صحيح*

 (9) داود أيب سنن*

 (10)  ماجه ابن سنن*

 (11)النسائي   سنن *

 (12) املوطأ *

 (13)   يمةزخ ابن صحيح*

                                                           

 (.....4/101(، )1/130(ينظر العارضة :) 7)

  (.....1 ./211 (  ) 2 /248ينظر العارضة :)(8)

 (.......2/114(، )1/252ينظر العارضة :) (9)

 (.......15/311(، )0/233ينظر العارضة :) (10)

 (......1/134(، )1/220عارضة :) ينظر ال(11)

  (......3/211(، )3/212(، )1/1ينظر العارضة :) (12)

 (.......3/235(، )1/21ينظر العارضة :) (13)
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 (14)  الدارقطني سنن*

 (15) حنبل بن أمحد مسند*

 (16) احلميدي مسند*

 (17) شيبة أيب بن مسند*

 (18) الصنعاين الرزاق عبد مصنف*

 (19) الطياليس داود أيب مسند*

 (20) مستدرك احلاكم*

 :الرجالكتب  ــ 2

 (21) *التاريخ الكبري للبخاري

 (22) *تاريخ ابن معني

 (23) حاتم *اجلرح و التعديل البن أيب

 (24) الغوامض و املبهامت لعبد الغني بن سعيد املرصي*

                                                           

  (،.......1/5ينظر العارضة :) (14)

 (......2/55(، )0/355ينظر العارضة :) (15)

 (،.......0/110ينظر العارضة :) (16)

 (......1/12(، )1/220ينظر العارضة :) (17)

 (،......2/31ينظر العارضة :) (18)

 (،.......5/52ينظر العارضة :) (19)

 (،.......1/254ينظر العارضة :) (20)

 (،.......3/51ينظر العارضة :) (21)

  (،.......3/211(ينظر العارضة :) 22)

 (،......1/153(ينظر العارضة :) 23)

 (،.......15/43(ينظر العارضة :) 24)
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 (25)  االسامء و الكنى للدواليب*

 وغريها ـ كتب العلل3

 (26) كتاب العلل ألمحد بن حنبل*

 (27) للدارقطني كتاب العلل *

 :احلديث ـ كتب غريب4

 (28)  اهلروي سالم بن القاسم عبيد أليب احلديث غريب*

 (29) مسلم بن اهلل عبد قتيبة البن احلديث غريب*

 (30) البستي اخلطايب لإلمام احلديث غريب*

 ـ كتب حديثية عامة:1

 (31) دارقطنيل ا لإلمام والتتبع اإللزامات*

 (32)  البغدادي للخطيب للنقل املدرج للوصل الفصل*

 كتب الفقه: ــ 1

 (33) ( هـ214)تفقيه األندلس حممد بن أمحد العتبي القرطبيل. ةيَّ ب  ت  العُ  *

م َعن َمالك. * اْلدونة َقاس  َن بن ال  مح  نُون بن سعيد َعن عبد الرَّ َنة مجع َسح   (34) كتاب امل َُدوَّ

                                                           

 (،......2/130عارضة :) (ينظر ال25)

 (،.......1/252(ينظر العارضة :) 26)

 (،......1/252(ينظر العارضة :) 27)

 (1/254(ينظر العارضة :) 28)

 (0/51(ينظر العارضة :) 29)

 (1/21(ينظر العارضة :) 30)

 (.......12/33(،)2/140(ينظر العارضة :) 31)

 (،.......3/221(ينظر العارضة :) 32)

 (...0/155) ،(3/3)،(1/12:)  العارضة (ينظر33)
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 (35) أيب زيد القريواين. البن األمهات من غريها من املدونة يف ما عىل والزيادات النوادر* 

َحة لعبد امل لك بن حبيب * َواض   (36) ال 

 (37) املوازية: ملحمد بن املواز *

 (38) يب املعاِل اجلوينيأل هناية املطلب، يف دراية املذهب* 

من ذكر االمام ابن الغريب عددا كبريا من مؤلفات يف كتابه العارضة، : العربيـ كتب ابن 1

 أمهها:

 (39) األمد األقىص يف رشح أسامء اهلل احلسنى وصفاته العىل"كتاب *

 (40)  "االعتقاد معرفة صحةاملتوسط يف "كتاب *

 (41)املقسط يف رشح املتوسط  تابك*

 (42) "العواصم من القواصم"كتاب *

 (43)  "أحكام القرآن"كتاب *

 (44)   "القبس يف رشح موطأ مالك بن أنس"كتاب * 

                                                                                                                                                                      

 (1/111:)  العارضة (ينظر34)

 (1/141:)  العارضة (ينظر35)

 (3/13:)  العارضة (ينظر36)

 (0/132:)  العارضة (ينظر37)

 (1/151:)  العارضة (ينظر38)

 (،...5/143()3/212(ينظر العارضة :) 39)

 ...(12/115)(،12/350()5/355(ينظر العارضة :) 40)

 (11/343: ) العارضة (ينظر41)

 .......(13/220) (،13/211()3/33(ينظر العارضة :) 42)

 (...12/152()1/121:)  العارضة ينظر  (43)

 (.......1/130)،(3/145:)  العارضة ينظر   (44)
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 (45) "املحصول يف علم األصول"كتاب *

 (46)كتاب االنصاف يف مسائل اخلالف *

 (47) ."رساج املريدين ومويف سبيل املهتدين"كتاب *

 (48).   أي مشكل القرآن والسنة "شكلنيامل"كتاب *

 (49) كتاب أنوار الفجر بمجالس الذكر*

 (50)   "النريين يف رشح الصحيحني"كتاب *

 (51) "خمترص النريين"كتاب *

 (52)"نزهة املناظر وحتفة اخلواطر" كتاب*

 (53) "أوهام الصحابة" كتاب*

 (54) "النواهي عن الدواهي] يف الرد عىل ابن حزم الظاهري["كتاب *

 (55) كتاب الناسخ واملنسوخ*

 (56) كتاب ملجئة املتفقهني إىل معرفة غوامض النحويني*

                                                           

 (...1/130()2/11:)  العارضة (ينظر45)

 ........(2/41:)  العارضة (ينظر46)

 ،(..113/ 15(..)0/321)(1/130()3/122:)  العارضة (ينظر47)

 (...11/231( )1/130()15/322:)  العارضة (ينظر48)

 (....4/310()1/41:)  العارضة (ينظر49)

 (..15/22( )5/215( )2/22: ) العارضة ينظر  (50)

 (.......3/11()1/40:) العارضة ينظر  (51)

 (2/14:) العارضة (ينظر52)

 (1/211: ) العارضة (ينظر53)

 (.......15/134()3/335:) العارضة (ينظر54)

 (11/113: ) العارضة (ينظر55)

 (2/43:)  العارضة (ينظر56)
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 مالحظات وفوائد :

 سلك ابن العريب يف عرض مصادر كتابه عدة مسالك:/1

  ِّل لَّ يذكر اسم اْلؤح  ف:ف، و اْلؤح

يرتك كان عبد الرمحن بن مهدي  "العلل"قال امحد ابن حنبل يف كتاب  "*قال ابن العريب : 

 (57)" حديث أيب اليقظان عثامن بن عمري

 (58) "..عن عجالن عن أيب هريرة "العلل"روى الدارقطني يف  "وقال : 

 لِّف لَّف، وال يذكر اسم اْلؤح  :يذكر اسم اْلؤح

روي ابن زياد عن مالك ليس العمل عيل تأخري غسل الرجلني يعني ما  "قال ابن العريب : *

 (59) "..ذلك واسع "اْلبسوط"ن وهب عنه يف ورد يف حديث ميمونة و روي اب

  لِّ يذكر لَّ ف، وال يذكر اسم اسم اْلؤح  )الكتاب(: فاْلؤح

ْستحْذفِر"الرواية األخرى  "*قال ابن العريب :  قال ابن  "الذفر"بالذال املعجمة مأخوذ من  "تح

هم إنام و روضة ذفرة هذا و، (60) الرائحة الطيبة واخلبيثة، يقال مسك أذفر حدةوهو  :فارس

صوابه مأخوذ من الذفر وهو حدة ألرائحة الطيبة وأما اخلبيثة فإهنا الدفر بالدال املهملة 

كذلك حكاه اخلليل رأس الصناعة واللغة وأن كان حكاه غريه كام قال ابن فارس أو هو 

 (61)"   حدة الرائحة الطيبة واخلبيثة

َ سبعة "*وقال :  : ال بأس أن ُيومل   (62)" أيام. وقال اب ُن َحب يب 

                                                           

 (1/252:)  العارضة (ينظر57)

 (2/135:)  العارضة (ينظر58)

 .و كتاب )املبسوط(، إلسامعيل القايض .(1/112:)  العارضة (ينظر59)

 (.1/313)جممل اللغة البن فارس(60)

 .(1/112:)  العارضة (ينظر61)

 .(1/3:)  العارضة (ينظر62)
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بعد االطالع عىل أهم مصادر ابن العريب نجد أن اعتامد  ابن العريب عىل املصادر املرشقية ، /2

 وهذا يعني أن املغاربة ال يكثرون من التأليف.أكثر من اعتامده عىل املصادر املغربية، 

ول من ال وجود لذكر الرشوح احلديثية جلامع الرتمذي، وهذا يعني أن ابن العريب هو أ/3

 رشح هذا الكتاب.

/لقد توسع ابن العريب يف نقل املذاهب الفقهية توسعا كبريا، إال أنه مل يذكر املصادر التي 4

استقى منها معلومات هذه املذاهب، مما زاد األمر تعقيدا للوصول للنص املنقول من 

 مصادره.

 منهجه يف النقل :

من املوارد و املصادر التي اعتمدها، بل  مل يتبع اإلمام ابن العريب منهجا مطردا يف النقل

 سلك مسلكني يف النقل:

 ـ النقل بالنّص.1

 ـ النقل باملعنى.2

 

دون إحداث أي تغيري فيه عىل العموم، وقد  نقل النّص بأكمله وهو: النقل بالنص  ـ 1

 يزيد اإلمام ابن العريب بعض الكلامت التوضيحية للبيان، وهو قليل.

  حاالت منها:النقل  بالنص يف ويكون

 *نقل النصوص القرآنية، إذ ال جيوز نقل القرآن باملعنى.

 *نقل األحاديث النبوية ـ عىل الغالب ـ.

*نقل التعريفات املهمة، و التي ال تقبل التغيري، و ال التبديل، و يف بعض األحيان 

 وهو قليل. بعض الكلامت لزيادة بيان، أو رفع إشكال، يضيف اإلمام ابن العريب

 إذا كانت تعبريات املؤل ف ـ املنقول عنه ــ وكلامته ذات أمهية، فإنه ينقلها كام هي. *

 ومن أمثلة ذلك:
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 احلسن ما  :هل العلم قالأن بعض إف "يف تعريف احلديث احلسن:  قول ابن العريب

كحديث البرصيني ُيرج عن قتادة و الكوفيني عن ــ عرف خمرجه و اشتهر رجاله 

و عليه مدار ــ ي و املدنيني عن ابن شهاب و املكيني عن عطاء ايب اسحق  السبيع

  (63)" احلديث

يف  هـ(355 ت) اخلطايب سليامن أيبعن اإلمام  ـ الظاهر أن ابن العريب نقل هذا التعريف

 أو بغري واسطة. ،، إّما بواسطة"معامل السنن"

عليه مدار أكثر احلديث ما عرف خمرجه واشتهر رجاله و :واحلسن منه"قال اإلمام اخلطايب : 

 (64)" وهو الذي يقبله أكثر العلامء ويستعمله عامة الفقهاء

بأسلوب الناقل مع بقاء روح النص و فكرته، وهو  وهو صياغة النص: ـ النقل باْلعنى7

 الغالب عىل نقوالت اإلمام ابن العريب.

أسلوب نقله، فيصوغه ب ويف بعض األحيان يلخص االمام ابن العريب النص املراد

واضح، و بالرجوع إىل املصادر املنقول عنها نجد أن اإلمام قد حافظ عىل لّب املوضوع، 

و عىل الفكرة الرئيسة، ويف كثري من األحيان يضيف بعض الرشوحات، و التوضيحات 

  البيانية، مما يزيد النص رونقا.

 

 

يف رشحه عىل ما اعتمد  يالحظ أيضا أن اإلمام ابن العريب: املصدر الشفوي ثانيا : ا

سمعه من مشاُيه، من ضبط الروايات وتقييد الفوائد و التنبيهات، و بيان العلل و توضيح 

 املشكالت، إىل غري ذلك مما استفاده من مشاُيه، ومن أمثلة ذلك:

                                                           

 .(1/25:)  العارضة (ينظر63)
 

 (.1/1)(معامل السنن64)
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كنت رأيت للقايض أيب الوليد الباهيل رمحه اهلل أن بعض الشافعية  "*قال ابن العريب : 

فخر  ألنهذلك عليه  وانكرُت  ،استهالل اهلالل اىل حساب املنجمني ع يفرَج نه يُ إ :يقول

سالم عند حدثاين بمدينة اإل ،الصباغ وأبا منصور حممدين حممد ،سالم أبا بكر الشايشاإل

وال يؤخذ  :وعم أيب منصور منها قال ،منها ةبباب الرمح ،مام أيب نرص بن الصباغالشيخ اإل

وكذلك أخربين أبو احلسن بن  ،خالفا لبعض الشافعيني ،يف استهالل اهلالل بقول املنجمني

مام الشافعية يف وقته إ ينيئسفراعن أيب حامد اإل ،عن القايض أيب الطيب الطربي ،ورييالط

 (65) "..بمثله

 

عز االسالم أبو  يىل جنبإكنت بالروضة املقدسة يوم اجلمعة ننتظر الصالة و "*وقال أيضا :

فتذاكرت معه هذه  ،بخراسان أحد أئمة الشافعية سمنكاينبن عبد الرمحن ال سن عيلاحل

الزوجية  نّ أ أخربين ــ أحد أئمة احلنفية بخراسانــ  م الدهساينبراهيإن أاملسألة وقلت له 

هذا  :نوة فقال ِلوالبُ  ،بوةكاحتاد األ ،األبدان يمنع من القطع بالرسقة وجب بينهام احتادا يفتُ 

ة هذا االحتاد ال ذا كانت شبهإف ،سقط القصاصاد بينهام ألُ كان ذلك موجبا لالحت باطل ولو

غري  فأوىل وأحرى أن ال يسقط الواجب يف ،وهو البدن بالقصاص ،حملها يسقط العقوبة يف

 (66)"  الرسقة حملها وهو املال وهو القطع يف

َرَم َشاب   : )َصىلَّ اهللَُّ َعَلي ه  َوَسلَّمَ  قال ابن العريب يف قوله  *و  إ الَّ َقيََّض اهللَُّ َلُه  َما َأك 
ن ه  َشي ًخا ل س 

. ن ه  ن َد س  ُمُه ع  ر   (67) "نا ذلك دليل عىل طول العمر ملن أكرم املشيخةوقال علامؤُ " (َمن  ُيك 

                                                           

 (3/253:)  العارضة (ينظر65)

 (5/104:)  العارضة (ينظر66)

 (5/112:)  العارضة (ينظر67)
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قال ِل بعض  ،ال بأس أن يستنجي باخلاتم فيه ذكر اهلل :مالك يف العتبيةعن روي  "* وقال : 

 (68) " اهلل ان جتري النجاسة عيل اسمه هذه رواية باطلة معاذ  :مشاُيي

 َباَهى اهللَُّ َعزَّ َوَجلَّ ب ه  َماَلئ َكَتُه َقاَل:  ": " * وقال معلقا عىل حديث:
َعب ُد يف  ُسُجود ه  إ َذا َناَم ال 

ي َوَجَسُدُه يف  َطاَعت ي» ن د  ي ُروُحُه ع  و لوال بقاء طهارته مع نومه يف " «ان ُظُروا إ ىَل َعب د 

كان البدن يف طاعته( و سمعت بعض علامء الشافعية و احلنفية يقولون عيل هذا  اده مسجو

أنه  مل  :من وجهني. أحدمها يث يف أن نوم الساجد ال ينقض الوضوء و هذا ال حجة فيهداحل

أنه يباهي به ألن النوم أدركه متعبدا كام يقال قتل فالن صائام و مات  :و الثاين، يصح سنده 

 (69)"  ساجدا

 .اجتهاداته الشخصيةثالثا: 

إن شخصية ابن العريب دائمة احلضور يف كتابه العارضة، نقدا،  و ترجيحا، وتعقيبا و 

استدراكا، و إثارة للفوائد، وقد متثل ذلك جليا يف األحاديث الكثرية التي رشحها من 

   العلم.حصيلته العلمية، ودون احلاجة إىل مصادر، فأظهر عن سعة علمه، وعلو  كعبه يف

، بل يناقش قائلها مناقشة قوامها النصفة والعدل دون عناءسهلة  علامءال يأخذ آراء ال كام أنه

 الذي ال يباِل عىل من وجبت عليه احلجة.

ب َلة  و استدبار "*قال ابن العريب يف مسألة
ق  َبال  ال  ت ق   َأو  َغائ ط   هااس 

ل  َبو 
 : " ل 

ا يَ نَ تَ اب  فَ  ،بنيةيث ابن عمر أصال يف جواز االستدبار يف األو أما مالك و الشافعي فجعال حد "

و اهلل املوفق أنه ال جيوز االستقبال و ال االستدبار يف  اْلختار و ،عليه جواز االستقبال فيها

                                                           

 (1/12:)  العارضة (ينظر68)

 (1/112:)  العارضة (ينظر69)



15 
 

د بينا أن احلرمة للقبلة و ال ُيتلف يف قالصحراء و ال يف البنيان ألنا ان نظرنا إِل املعاين 

 (70) "صحراء البادية و ال يف ال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

 (1/43:)  العارضة (ينظر70)
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 اْلحاور الرئيسة ْلنهج ابن العريب يف العارضة

سلك منهجا دقيقا يف رشحه جلامع الرتمذي، بينه يف مقدمة كتابه  ابن العريب ا أنّ نَّ يَّ سبق أن بَ 

و  ،سناداء اهلل بحسب العارضة قوال يف اإلن شإو نحن سنورد فيه  "العارضة ، فقال: 

  ،و نكتا من احلكم ،بادو اآل ،و األحكام ،و التوحيد ،النحوو فنا من  ،غريبو ال ،الرجال

 (71)" و اشارات إِل املصالح

 ويمكن أن نلخص هذه املسالك يف املحاور اآلتية :

 يتعلق باإلسناد:و: اْلحور األول

 يتعلق برشح احلديث. و:اْلحور الثاين

 يتعلق بعرض اآلراء ونقدها.و: اْلحور الثالث

 

رشحه لألحاديث بقوله: )  يستهل ابن العريب : ما يتعلق باإلسنادور األول : احمل

من سندها عىل ذكر  باب كذا(، ثم يذكر األحاديث التي أوردا الرتمذي يف جامعه، مقترصا

 التابعي، و الصحايب الذي روى احلديث، ويركز عىل بيان جمموعة من املسائل:

                                                           

 (.1/3العارضة ) (71)

 احملاضرة الثالثة
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و وذلك بذكر أسامئهم، و ألقاهبم، وكناهم،  م،هبالتعريف : من بيان ما يتعلق بالرواة (1

وغريها من  أحواهلم من جهة اجلرح و التعديل، بيانالتحقيق يف املختلف منها، و

 املسائل املهمة ، و املتعلقة هبذا الباب. ومن أمثلته:

 :  بيان ما أهبم من الرواة*

اق  عن رجل عن ابن ع َمَطرروى  "قال ابن العريب : ــ  َورَّ باس أن النبي صىل اهلل عليه ال 

 (72)" وهذا الرجل هو عكرمة ،من املفصل حتى حتول اىل املدينة يشءمل يسجد يف  وسلم 

، يف رشحه حلديث  يضاأوقال ـــ  َلُه  َأنَّ َرُجالً َأَنس  ٌف، َوَكاَن ُيَباي ُع، َوَأنَّ َأه   َضع 
َدت ه  َكاَن يف  ُعق 

ا النَّب يَّ َصىلَّ اهللَُّ عَ  ، َفَدَعاُه َنب ي  اهلل  َصىلَّ اهللَُّ َأَتو 
ُجر  َعَلي ه   َوَسلََّم، َفَقاُلوا: َيا َرُسوَل اهلل ، اح 

َلي ه 

َت َفُقل   ، َفَقاَل: إ َذا َباَيع  ُ َعن  الَبي ع  رب  َم، َفنََهاُه، َفَقاَل: َيا َرُسوَل اهلل ، إ ين  الَ َأص   َوَسلَّ
َهاَء  َعَلي ه 

الَ  هذا الرجل هو منقذ بن عمرو جد واسع بن حبان رضب مأمونة  ..":  "َبَة.َوَهاَء، َوالَ خ 

يف اجلاهلية فحلت لسانه فقال له النبي صىل اهلل عليه وسلم ذلك فقال عمر فأنا سمعته يقول 

 (73)" ال خزاية ال خزاية

كينة نزلت عىل رجل يقرؤها سفضلها حديث الرباء أن ال يفسورة الكهف ذكر  "ــ وقال : 

ن املالئكة نزلت عليه بأمثال أسيد بن حضري وأُ الصحيح أن ذلك الرجل هو  يف(سناد إلا)

 (74)" وأن الفرس نفرت حتى كادت أن تطأ حييى يعنى ولده. ،املصابيح

 :  من الرواة اسم من عرف بكنيته، أو باسم معيبيان *

 جهيم هذا هو عبد أبو": "املاربني يدي املصيل"حديث يف عن ايب جهيم ــ قال ابن العريب 

 (75)" مياهلل بن جهيم روى عنه برش موىل احلرض

                                                           

  (.3/40(العارضة )72)

 (.1/25)(العارضة 73)

 (.11/22(العارضة )74)



18 
 

 آبى اللحم اختلف الناس يف اسمه كثريا فقيل هو خلف أو عبد اهلل بن عبد امللك  "ـ وقال: 

 (76)"كان ال يأكل ما ذبح عىل النصب 

يقال اسمه حديث أيب اليقظان عثامن بن عمري و  "يب اليقظان: بيان اسم أقال ابن العريب يف ــ 

عثامن بن قيس واهلل اعلم وكان حييى بن معني ال حيدث عنه وكان شعبة ال يرضاه روى عن 

 (77) ".... ،وائل وأيب ،و زيد بن وهب ،نسأ

 (78) "أبو بردة و اسمه عامر بن أيب مويس ":  قال ابن العريب  ـ و

 بيان احلكم عىل الرواة:*

قَ و :قال عيل بن املديني ،فقيه عظيم القدر، قةو معاوية بن صالح ث "قال ابن العريب : ــ  ه ثَّ

 (79) " كتب عنه الثوري و أهل املدينة و أهل  مرص  :و قال ابن عدي ،عبد الرمحن

 (80) "  سدي وهو ثقة حافظبن عبد اهلل بن الزبري الكويف األبو أمحد حممد أ   "وقال :ــ 

 "يف سائمة اخليل يف كل فرس دينار" :روى أن النبي صىل اهلل عليه وسلم قال "ــ وقال : 

يرويه غورث بن احلارث وهو جمهول والنبي صىل اهلل عليه وسلم قد ثبت عنه يف : قلنا

 (81)" الصحيح ليس عىل املسلم يف عبده وال يف فرسه صدقة

 يف أسامء الرواة:بيان التصحيف الواقع *

                                                                                                                                                                      

 (2/33(العارضة )75)

 .(3/43العارضة)(76)

 (1/45العارضة )  (77)

 (1/31(العارضة) 78)

 .(1/32رضة)العا(79)

 ( 2/15العارضة)(80)

 ( 3/114العارضة)(81)
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 (82) "س بالقوي عندهمفرات بن سليامن وصوابه الفرات بن سائب لي "قال ابن العريب: 

ي  يف الصحيح:  "ـ وقال :  ُبَخار  َر مَم ُلوًكا َلُه، َومَل  َيُكن  َلُه " ولفظ ال   َدبَّ
َن األَن َصار 

َأنَّ َرُجاًل م 

ُه، َفَبَلَغ النَّب يَّ  َ ُن النَّ ^َماٌل َغري  اُه ُنَعي ُم ب  رَتَ ن ي؟ َفاش  يه  م  رَت  ، َوَقاَل: َمن  َيش 
ام  ب َثاَمن  ، َفَدَعا ب ه  حَّ

. ، َفَأَخَذ َثَمنَُه َفَدَفَعُه إَلي ه  َهم  ر 
اَئة  د  اُم؛ )ألن :(اإلسناد ..)م  قال علامؤنا: إنام صوابه: ُنَعي ٌم النَّحَّ

نَُعي م  هذا:
، َفإَذا ُهَو َأن َت." النبي * قال ل  َمًة، َفالَتَفت  ُت َنح  ع 

َنََّة، َفَسم  َي  "َدَخل ُت اجل   ُسم 
 َفب ه 

امَ  َلُة. ،النَّحَّ ع  َمُة: السَّ  (83)" والنَّح 

: ينقل ابن العريب يف كثري من األحيان أحكام اجلرح و التعديل عن أئمة هذا الفن، ، فائدة

 وقد يبدي االمام رأيه يف الراوي اجتهادا منه.

 (84)"  كالم ألحد فيه بغري حجة مام الإوالذي عندي أن حممد ابن عجالن "  قال ابن العريب:

بذل االمام ابن العريب جهدا مشكورا يف ختريج   ختريج األحاديث و احلكم عليها: (7

 ، و احلكم عليها، وسلك يف ذلك جمموعة من املسالك منها: األحاديث

، أو مصدرين، و ال يزيد عىل /1 ال يتوسع يف التخريج، و إنام يكتفي يف ذلك بذكر مصدر 

 ومن أمثلته: ذلك إال نادرا.

أن النبي صيل اهلل  "لعريب يف بيان سبب النهي عن استقبال القبلة أو استدبارها:*قال ابن ا

لحسح " ":بحرمة القبلة فروي أنه قال ]احلكم[عليه و سلم إنام علل ْن جح ِة، لِ  مح بحْوٍل، ُقبحالحةح اْلِقْبلح

، فح  رح كح ذح رح انْ فح تَّ حح ْلِِسِه حح ُقْم ِمْن َمح ْ يح ا، َلح الا َلحح ا إْجالح نْهح رح لحهُ فح عح  (85)" أخرجه البزار. "ى ُيْغفح

                                                           

 (4/235العارضة)(82)

 ( 1/215العارضة)(83)

 (2/205العارضة ) (84)
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د  "*وقال :  ر  َتو  ب  النَّب ي  َصىلَّ اهللُ َعَلي ه  َوَسلََّم  ]َعن  امل ُس 
اد ، َصاح  ُت َرُسوَل  "َقاَل: [ب ن  َشدَّ َرَأي 

ه   ن رَص  َلي ه  ب خ  ج  ل ُل َأَصاب َع ر  َأ ُُيَ  َوَسلََّم إ َذا َتَوضَّ
من طريق ، حسن غريب  " اهلل  َصىلَّ اهلُل َعَلي ه 

 (86)"ابن هليعة و منه أخرجه أبو داود

وكذلك  ،سالم أخرجه اإلمام أمحد يف مسنده اهلل بن   حديث عبد  ": قال ابن العريب  *

 (87)" ..أصحاب السنن من طريق زرارة بن أوىف عن عبد اهلل بن سالم

الحِة الطُُّهورُ ) " عن حديث* قال ابن العريب  ا ِمْفتحاُح الصَّ لِيُلهح ْ َتح ا التَّْكبرُِي، وح ِريُمهح ْ َتح ، وح

 ،يف الصحيح و قد رواه أبو داود بسند صحيح ج  رَّ و هذا حديث مل ُُيَ )االسناد( "( التَّْسلِيُم.

د  ا :فقال ، َعن  حُمَمَّ يل 
َياَن، َعن  اب ن  َعق  يٌع، َعن  ُسف 

َثنَا َوك  َثنَا ُعث اَمُن ب ُن َأيب  َشي َبَة، َحدَّ ب ن  َحدَّ

َ اهللَُّ َعن ُه فذكر
ٍّ َريض 

، َعن  َعيل 
يَّة 
َنَف   (88) "هاحل 

 حاديث التي يعتمد عليها يف الرشح)لالستشهاد واالستدالل(ال يذكر أسانيد األ/2

وقد ثبت أن النبي صيل اهلل عليه وسلم كرب أربعا عيل النبي صيل اهلل عليه   "قال أبو بكر : ــ 

 (89) " جايشوسلم كرب اربعا عيل الن

اخلطايا املحطوم بمغفرهتا هي الصغائر دون الكبائر لقول النبي صيل اهلل عليه و  "وقال : ــ 

ا  ":سلم ينُهنَّ مح ة ْلا بح ارح فَّ ة، كح ُمعح ة إَِلح اْْلُ ُمعح اْْلُ ات اْْلمس، وح لحوح بحائِرُ  ِت بح نِ تُ اْج الصَّ  (90) " الكح

                                                                                                                                                                      

 .(2/153العارضة)  (85)

   .(2/153العارضة) (86)

 .(0/314العارضة )  (87)

 (.21/ 1) العارضة (88)

 (.331/ 4(العارضة )89)
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 احلكم عىل األحاديث:/3

م عىل عدد كبري من األحاديث، نقال عن علامء هذا  الفن، أو باجتهاده *قام ابن العريب باحلك

 الشخيص.

 : مثاله:احلكم عىل احلديث نقال عن علامء هذا الفن  بيان/6

يَئةً  ^َأنَّ النَّب يَّ "َسُمَرَة:  حديث عن "قال ابن العريب :* ََيَوان  َنس   ب احل 
ََيَوان   "هَنَى َعن  َبي ع  احل 

َتجَّ مَ  " ُن َحن َبل  وقال به.واح  َُد ب  َحُه َأمح  ، وقد َصحَّ م   (91) "ن  َمنََع ذلك بحديث َسُمَرَة امل َُتَقد 

َن »وقد ثبت َأنَّ النَّب يَّ َصىلَّ اهلُل َعَلي ه  َوَسلََّم "*وقال :  نَي ب َرُجل  م  ل م  َن امل ُس 
َفَدى َرُجَلني   م 

ك نَي   (92) "صححه أبو عيسى«  امل ُرش  

لحْيكح  اهلل ":روى الدارقطني "ل : وقا* اءح عح الح قحضح اكح وح قح سح كح وح  (93)"وصححه «.أحْطعحمح

 *احلكم اْلجمل عىل احلديث:

و  ،أحاديث التوقيت يف املسح عيل اخلفني صحيحة من طريق خزيمة "*قال ابن العريب : 

 (94) "و عيلّ  ،صفوان بن عسال

 

                                                                                                                                                                      

 (.15/ 1(العارضة )90)

 (.231/ 1العارضة ) (91)

 (.04/ 3(العارضة )92)

 (.53/ 3العارضة )(93)

 (.135/ 1العارضة )(94)
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 الذي رواه"مصعب بن عمري  حديث "بيان احلكم عىليف قال ابن العريب  *

 اهلل  َصىلَّ اهللَُّ َعَلي ه   عن:( 2431الرتمذي)
ا جَلُُلوٌس َمَع َرُسول  ، َيُقوُل: إ نَّ ب 

َّ ب َن َأيب  َطال 
َعيل 

و  فَ  ُقوَعٌة ب َفر  َدٌة َلُه َمر   إ الَّ ُبر 
َعُب ب ُن ُعَمري   َما َعَلي ه   إ ذ  َطَلَع ُمص 

د  ج   امل َس 
َلامَّ َرآُه َرُسوُل َوَسلََّم يف 

َم ف يه   ي ُهَو الَيو 
َمة  َوالَّذ  َن الن ع 

ي َكاَن ف يه  م    ".....اهلل  َصىلَّ اهللَُّ َعَلي ه  َوَسلََّم َبَكى ل لَّذ 

 (95)"هذا احلديث دضعف العلامء إسنا ":

َة، َعن  َأيب  َعن  َأيب  َفَزارَ " وذكر رواية الرتمذي *قال ابن العريب عن حديث الوضوء بالنبيذ:

ي النَّب ي  َصىلَّ اهللَُّ َعَلي ه  َوَسلََّم: َما يف  إ َداَوت َك؟
ُعود ، َقاَل: َسَأَلن   اهلل  ب ن  َمس 

، َعن  َعب د 
د  ، َزي 

ن ُه. َأ م   (96)" ضعيف "َفُقل ُت: َنب يٌذ، َفَقاَل: مَت َرٌة َطي َبٌة، َوَماٌء َطُهوٌر، َقاَل: َفَتَوضَّ

 السبب(: بيانفصل عىل احلديث)احلكم اْل*

أحاديث نفي التوقيت " :التوقيت يف املسح عيل اخلفنينفي أحاديث يف  قال ابن العريب

 عامرة و قد كان صيل مع النبي صيل اهلل عليه و يَب عن أُ ، ضعيفة مثلها ما أخرجه أبو داود

 :قال ؟يوما : قلت .؟نعم :قال ؟ اخلفني عىلَ  املسُح  اهلل  قلت يا رسوَل  :سلم اِل القبلتني قال

ْبُد  :و جماهيل منهم ،و يف طريقه ضعفاء "شئت و ما .نعم :قال ؟و ثالثة :قلت ؟يومني  عح

ْْححِن ْبنُ  ِزينٍ  الرَّ ُد و  ،رح ِزيدح  ْبنُ  ُُمحمَّ طحنٍ  ْبنُ  أحيُّوُب و  ،يح  (97)"قح

                                                           

 (0/204العارضة  ) (95)

 (1/123(العارضة  )96)

اَمَرَة،  "باملعنى:  ـ  حديث أيب داودهذا احلديث ـ روى ابن العريب  .(1/135(العارضة)97) َعن  ُأيَب  ب ن  ع 

ُه َقاَل  ، َأنَّ ب َلتَني  
ق  ُن َأي وَب: َوَكاَن َقد  َصىلَّ َمَع َرُسول  اهلل  َصىل اهلل َعَليه  َوَسلَم ل ل  : َيا َرُسوَل اهلل ، َقاَل حَي َيى ب 

، َقاَل: يَ   ؟ َقاَل: َنَعم 
 
ني  ُفَّ َسُح َعىَل اخل  ، َقاَل: َوَثاَلَثًة ؟ َقاَل: َأم  َمني    ؟ َقاَل: َوَيو 

 
َمني  ًما، َقاَل: َوَيو  ًما ؟ َقاَل: َيو  و 

ئ َت.
اُب التَّْوقِيِت يِف اْْلحْسِح. )سنن أيب داود/باب "َنَعم  َوَما ش   (115/ رقم ) بح
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 *بيان اختالف األئمة يف احلكم عىل احلديث:

 يف احلكم عىل احلديث فقال: اختالف األئمةابن العريب  بيان*

و منهم من رواه و  ،و هو البخاري و مسلماختلف الرواة يف هذا احلديث فمنهم من رده "

ْبِِسُّ  ،هو ثقةة ارَ زَ أبو فَ  :و قال حييي بن معني ،هو أبو داود و الرتمذي انح اْلعح ْيسح اِشُد ْبُن كح رح

ر  أبو زيد  :قال غريهو  أبو زيد َمهول :و قال الرتمذي .ويِف الكُ  ىَل َعم  روي عنه  و ب ن  ُحَري ثَمو 

انح  ْيسح اِشُد ْبُن كح ْوٍق و ،  رح ايِنُّ ]قلت:  أحُبو رح زَّ
ْكٍر اَْلِ ِد ْبِن بح ُد ْبُن ُُمحمَّ  ةارَ زَ فَ و روي عن أيب [ أحْْحح

  و عَ  ،ي  ر  و  الثَّ 
رُ و  ،ابن عباس ، ويل  ْعفح انح  ْبنُ  جح اِزمٍ و  ،ُبْرقح ِريُر ْبُن حح و  .و رشيك ،رسائيلإو  ،جح

بَّاسٍ يعة عن قيس ابن احلجاج هلرواه بن  ِن اْبِن عح نحٍش، عح ْن حح ْسُعوٍد: ،عح ِن اْبِن مح أنه أيت  عح

أح  بِنحبِيذٍ النبي صيل اهلل عليه و سلم ليلة اجلن  ضَّ تحوح :  بِهِ  فح الح قح اٌب طحُهورٌ »وح ح و رواه أيضا  .«َشح

، ةح لحمح َّاُد ْبُن سح ِِلِّ بْ  ْحح ْن عح ْيٍد،عح ِن اْبِن  ِن زح افٍِع، عح ْن أحيِب رح ُعود :عح ُعود  اْبِن و أحاديث  َمس  َمس 

احلسني بن عبد  و قد روي هِ فِ عْ و ضح  ،احلديث دِّ يف رح  ورٌ هُ ْش مح  رُ فاألمْ ة من هذا يَ ال  اح َخ حَ الص  

عن ابن مسعود رواه  اهلل العجيل هذا احلديث عن أيب معاوية عن األعمش عن أيب وائل

بن غيالن عن ابن مسعود و يقال أن أبا فزارة كان نباذا بالكوفة و كان أصل هذا  فالن

 ":قال .نبيذ :قالإداوتك؟ يف  اعليه و سلم قال البن مسعود ماحلديث أن النبي صيل اهلل 

فزاد هو فيه فاخذه فتوضأ به لينفق سلعته و قال الدارقطني عيل بن  "مترة طيبة و ماء طهور

ضعيف و فالن بن غيالن قيل اسمه عمرو و قيل عبيد اهلل بن عمر بن غيالن زيد و ابن يزيد 
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و هو جمهول و قد روي أصح من هذا أن النبي صيل اهلل عليه و سلم مل يكن معه ابن مسعود 

 (98) "..اجلن و روي أنه كان معه ليلة

 :ىل احلديث(ع)اجتهاده يف احلكم  أحكام غريه*اعرتاض ابن العريب عىل 

 َقاَل: َعبََّأَنا النَّب ي  َصىلَّ اهللَُّ  عن":يف احلكم عىل احلديثالعريب  *قال ابن
ف  َن  ب ن  َعو  مح   الرَّ

َعب د 

ر  َلي اًل. َم ب َبد   َوَسلَّ
 (99) "وضعفه حممد بن إسامعيل وهو صحيح "َعَلي ه 

 اهلل  َأنَّ َرُسوَل اهلل  َصىلَّ اهلُل َعَلي ه  وَ  "وقال عن حديث:  *
ُوَلَيني   َعب د   األ 

 
َعَتني  ك   الرَّ

َسلََّم َكاَن يف 

ف   ض  ُه َعىَل الرَّ ولكن  ،ن أبا عبيدة مل يسمع عن أبيهأل إنام حسنه ومل يصححه"...:  "َكَأنَّ

 (100)" وقد خرجه أبو داود عن أيب عبيدة بمثله ،عندي صحيححديثه 

عليه وسلم قال  ن النبي صىل اهللأذكر عن احلسن عن سمرة  :باب العمري "* وقال:

ا": اٌث ألحْهلِهح ْو ِمريح
ا، أح ٌة ألحْهلِهح زح

ائِ ى جح وحديث سمرة عندي  ... ،بيشء. ومل يذكره "الُعْمرح

 (101)" صحيح

ِة النُّورِ  "* وقال :  ِمْن ُسورح اٌب: وح ن كان إو هو حسن صحيح جدا و(102)ذكر حديث مرثد ،  بح

 103) "أبو عيسى قد أغربه و حسنه

                                                           

 .(1/123العارضة  )(98)

 (.3/143(العارضة  )99)

 (.2/115(العارضة  )100)

 .(1/00)  (العارضة101)
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 ور الثاني: يتعلق بشرح احلديث.احمل

األلفاظ و بيان مدلوالهتا، هو أهم عمل يقوم به الرشاح لكتب السنة النبوية، وهو  إن رشح

 : العارضةيف   مام ابن العريبو أهم  معامل املنهج الذي سلكه اإلالعمود الفقري لعملهم، 

 ـ إن لزم األمر إىل ضبط ـ ،  ية()اْلفردات اللغو عىل ضبط األلفاظ املراد رشحها  يركز  /أنه1

 /ذكر اشتقاقات األلفاظ ــ إن لزم األمر ــ2

 ألفاظ احلديث: ويكون يف حالتني:  /رشح3

 رشح األلفاظ بمعزل عن السياق العام للنص. ( أ

 رشح األلفاظ مع مراعاة السياق العام للنص. ( ب

 ، و الفقرات./رشح مدلول اجلمل4

 ثلة للتوضيح.ـ وسنبني هذه املسائل، مع رضب األم

                                                                                                                                                                      

، حديث  (102) َثد  ُن َأيب  َمر  َثُد ب  ِة النُّورِ الذي رواه الرتمذي يف سننه َمر  ِمْن ُسورح رقم  بحاٌب: وح

ي  ب َمكَّ (3622)
َرَأٌة َبغ  ينََة، َقاَل: َوَكاَنت  ام 

َ هب  ُم امل َد  َة َحتَّى َيأ يت  ن  َمكَّ
ى م  َ ُل األرَس  ا: َة ُيَقاُل هَلَ َوَكاَن َرُجاًل حَي م 

يَقًة َلهُ   .صىل اهلل عليه وسلم، فأراد أن يتزوج هبا فنهاه النبي  َعنَاٌق َوَكاَنت  َصد 

 .(5/52العارضة ) (103)

 احملاضرة الرابعة
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تركيزا  لقد ركز االمام ابن العريب عىل ضبط املفردات اللغوية / ضبط اْلفردات اللغوية :1

 يف ضبط األلفاظ الواردة يف األحاديث عىل ناحيتني: ابن العريبولقد انصب جهد كبريا، 

   الذي يتعلق بحركات احلروف و سكناهتا (.ضبط شكل األلفاظ ـ( 

 من حيث اإلعجام، و االمهال، وغريها (.لفاظ ضبط رسم حروف األـ  ( 

 و لكلٍّ من هذين  الضبطني وجوه، و فيام ييل بيان هلذه الوجوه :

   عدة : و املراد به ضبط حركات احلروف، و سكناهتا، و يكون ب ضبط شكل األلفاظـ

 وجوه، وهي :

الكلمة وترتيبها،  لفظ وضعه العلامء ملعرفة أصول حروف : هو الضبط باْليزان الرصيف/أ

وبيان ما يطرأ عليها من تغيري سواء أكان بالزيادة أم بالنقص، أو اختالف حركاهتا 

 ، وكل حرف منها يقابل "ف ع ل"وسكناهتا. وجعلوه مكونا من ثالثة أحرف أصول هي: 

 ( 104).احلرف األصيل يف الكلمة املوزونة

 ومن أمثلة ذلك: 

َ اهلل م"*قول ابن العريب :  َم يف كتابه، وعىل لسان رسوله، =َوَبي نَُهاَم َبنيَّ َ ما َحرَّ ا َأَباَح وَبنيَّ

َتب َهاٌت " :"ُمش  ُجه  ُف عىل ثالثة َأو  َر  َوى هذا احل   . وُير 

َتب َهاٌت " ن   "ُمش  َتع اَلت]عىل َوز  َعني    [ُمف  ن   "ُمَشبََّهاٌت " و، بكرس ال   "ُمَفعَّاَلت"عىل َوز 

ُ مكسورة. "َهاٌت ب  ُمَش " و، بتشديد ال َعني    ، لكن ال َعني  م   امل َُتَقد 
ن  َوز   (105)" عىل ال 

ـُامل   َجان  ــَُوُجوُهُهُم امل  " : ^يف بيان قوله وقال * َرَقةُ ـ َن   "ها دُ واح   ان  جَ ـَامل": "  ط  وهى  "جم 

ح  ةُ الرتِّ ـُامل  " .سح َرَقةُ ـ  (106) "بضم امليم وفتح العني خمففا [ةلَ عَ ف  مُ ]عىل وزن  "ط 

                                                           

 (.1/155)سهل اهلروي أليب إسفار الفصيحـ ينظر : (  104)

 .(1/255العارضة )  (105)
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 (107)" هن  عَ  رَبَ خ  وأَ  ،ءَ اليشَّ  رَ كَ ذا ذَ إ أَثَر َيأُثربضم العني من  [ةلَ عُ ف  مَ ]يعنى  (َمأ ُثَرة  ) "* وقال: 

 

غري بالغ درجة االعتامد الُكيل  عليه، و االطمئنان إليه، و من الضبط هذا النوع  فائدة : *

 الثقة به. ويعود سبب ذلك إىل سببني:

لقارئ أن يكون حميطا بعلم الترصيف، و أوزان األلفاظ قبل إرادته : كونه يتطلب من ااألول

 معنى اللفظ املراد.

 (108): أن امليزان الرصيف حيتاج إىل الضبط كغريه من األلفاظ. الثاين

 

النوع هو أقرب إىل القبول، و أوىل باالعتامد من سابقه، و  وهذا /الضبط باْلثال اْلشهور :ب

ي يضبط هبا شائعة عىل األلسنة، وُمَتَداَوَلة بني املتعلمني، أما إذا مل خاصة إذا كانت األمثلة الت

ن ي اللفظة بيانا ضبطها به  .(109)تكن كذلك فال ُيغ 

 ومن أمثلة ذلك :

ْرمعىل وزن  رُ م  ومنه اخلَ ،يعني اسرتوا "  مَخ ُروا ":وقوله ":  *قوله " القح
 
(110) 

 (111) "مٌ ل  عيل وزن كَ َمل ٌك و "*وقوله : 

                                                                                                                                                                      

 (.0/151(العارضة )106)

ضح ) *(.1/353(العارضة )107) ْتِح ِميٍم وح ٍة( بِفح ْأُثرح اِرِم مح كح ُيْؤتحى ِمْن مح ُر وح ا ُيْذكح ا ُكلُّ مح تِْحهح ثحٍة أحْو فح مِّ ُمثحلَّ

اِخِرِهمْ  فح مح اِهلِيَِّة وح  .أحْهِل اْْلح

أبو ، و( 10ـ   11الدراسات اللغوية يف التحرير و التنوير  لألستاذ أمحد بن نربي ) ص ـ ـ ينظر :   108

 (.130العباس القرطبي و جهوده يف خدمة السنة ) ص

وأبو  ، و( 10ـ   11الدراسات اللغوية يف التحرير و التنوير  لألستاذ أمحد بن نربي ) ص ينظر : ـ   109

 (.155العباس القرطبي و جهوده يف خدمة السنة ) ص

 (5/1العارضة ) (110)
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ِئحةٍ  يِف  }يف قراءة  ابن العريب أيضا  وقال* ْيٍ ْحح ف:  {عح َكه   "ةئَ م  ـَح"إذا كانت .... ": (51)ال 

فهي [ة يَ اب  زَ ]وزن  عىل "ةيح امِ حح "كانت  وإذا، ذات محأة وطني فهي عني[ة مَ ل  كَ ]وزن  عىل

 (112)" سخنة وليس بينهام تناقض

 لِ هْ أح  رُ ِخ أح "ام هو نَّ   إ :م فقالهُ ُض ع  بَ  هُ رَ كَ ن  أو  "،ةنَّ اْلح  لِ هْ أح  رُ ِخ آح  "ي: و  ورُ  "قال ابن العريب :  *

"دُ ب  و كَ  ذُ خ  بغري مد عىل وزن فَ  "،ةنَّ اْلح 
 
(113) 

و املراد به أن يسمي الشارح عالمات الشكل بأسامئها: الفتحة، و /الضبط باللفظ : ج

 الكرسة، و الضمة، و السكون،  خمففة، مشددة، ....

 (114)ع الضبط، و أحفظه لسالمة اللغة، و أبعده عن سوء التأويل. وهذا النوع  هو أدق  أنوا

 ولقد أكثر ابن العريب من هذا النوع من الضبط، ومن أمثلة ذلك : 

و بالضم عبارة  ،فبالفتح عبارة عن املاء ،بفتح الطاء و بضمها :ورهُ الطّ : " قال ابن العريب *

 (115)" السحورو جعل بفتح الطاء عبارة عن آالت الفعل ك ،عن الفعل

من  ُب ط  ذا قرصته فهو الرَّ إف ،اخلالء بفتح اخلاء ممدودا املكان الذي ليس به أحد "* وقال : 

 (116) " شياحلش

 (117) "... ،و احلك ،العرك ؛بفتح الفاء كُ ر  الفَ  "وقال :  *

                                                                                                                                                                      

 (.11/11العارضة ) (111)

 .هي حفرة يصاد فيها السبع :(، و الزابية11/15العارضة )  (112)

 (.12/01(العارضة )113)

، وأبو ( 10ـ   11الدراسات اللغوية يف التحرير و التنوير  لألستاذ أمحد بن نربي ) ص ـ ينظر :   114

 (.151العباس القرطبي و جهوده يف خدمة السنة ) ص

 .(1/1(العارضة)115)

 (1/34العارضة )  (116)
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و بفتح النون  ،بضم النون و كرس الفاء(نفست ) :و يقال ،لوالدةلاء اسم َس فَ الن   "وقال :  *

 (118)   (بفتح النون وكرس الفاء ال غري :ذا حاضت قيلإف ،وكرس الفاء

 

  و املراد به بيان جنس احلرف، وما يتعلق به من إعجام، ضبط رسم حروف األلفاظ : ـ

 وركز االمام ابن العريب عىل ضبط احلروف بأهم نوع من أنواع الضبط وهو أو إمهال،... و 

 . "الضبط باللفظ "

وهو أن تكتب احلروف كام تلفظ، كاأللف، و الباء، و التاء، و اجليم، و  : الضبط باللفظ

الغني، و الكاف، و الالم، ..... مع بيان ما إذا كانت هذه احلروف مهملة، أو معجمة، حتتية، 

 أو فوقية، موّحدة، أو مثنَّاة، أو مثلثة، من حيث التنقيط.

، لدقته، وثباته، وبعده عن االحتامل و وهذا النوع من الضبط هو أكثر توثيقا، و أوكد حفظا

 .(119)خاصة إذا اقرتن معه بعض األنواع األخرى من الضبط

 ومن أمثلة ذلك : 

و  ،بضم النون و كرس الفاء(نفست ) :و يقال ،لوالدةلاء اسم َس فَ الن   ":  ابن العريب وقال *

 (120)(   ريبفتح النون وكرس الفاء ال غ :ذا حاضت قيلإف ،بفتح النون وكرس الفاء

 صوابه بضم ،اثهاإنو  ،بضم اخلاء يعني من ذكور اجلن "ِث بُ اْلُ  نح مِ  ": و قوله "*وقال : 

[و سكوهنا ،الباء  (121)" يعني من املكروه و من أهله ] اخلب ث 

                                                                                                                                                                      

 (1/35(العارضة) 117)

 (1/151العارضة  )   (118)
 

، وأبو ( 10ـ   11حرير و التنوير  لألستاذ أمحد بن نربي ) ص الدراسات اللغوية يف التـ ينظر :   119

 (.152العباس القرطبي و جهوده يف خدمة السنة ) ص

 .(1/13العارضة  )   (120)

 (.1/31)(العارضة  121)
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ُر  ^َذَكَر النبي  "وقال  : * َبة  بكرسها، وهي ذ ك  ط  َبَة بضم اخلاء، التي َتُكوُن عند اخل  اخلُط 

َقدَ النكاح ل يُ   (122) "ع 

 / َشح ألفاظ احلديث :

 ها يف حالتني :احلديثية، رشحاأللفاظ  اإلمام ابن العريب ملا رشحإّن مما يلفت االنتباه أن 

 : رشح األلفاظ بمعزل عن السياق العام للنص.أوال

 (123): رشح األلفاظ مع مراعاة السياق العام للنص.ثانيا

 

 لعام للنص:: َشح األلفاظ بمعزل عن السياق اأوال

سلك العلامء عدة طرق يف رشح املادة اللغوية ـ األلفاظ ـ ، و يف بيان  معانيها يف حال إفرادها 

 ـ أي دون مراعاة السياق العام للنص ـ  وهي :

 : و يكون بذكر مرادف اللفظ، أي لفظا آخر حيمل معنى اللفظ  َشح اللفظ باْلرادف

 املرشوح،  ومثال ذلك :

ُبوَرةَ "  " : *قال ابن العريب  (124) "املحبوسة للقتل "امل َص 

 (125) "ت فأريق ما فيهابَ ل  ت أي قُ ئَ ف  ك  أَ  ":قوله *و

"والنسمة الروح ": قال ابن العريب  *
 
(126) 

اء ": وقال  * اءُ  و ،هو الربط والشد :اإِليكح  الِعفحاص و ،هو الرباط كاخليط للخرقة :الِوكح

 (127) "للجرة.

                                                           

 (.1/31)(العارضة  122)

 (.141) ص   "كتابه املفهم ـ ينظر : أبو العباس القرطبي و جهوده يف خدمة السنة من خالل   123

 .(1/214العارضة )(124)

 (.3/114العارضة )(125)

 .(3/250العارضة ) (126)
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  ( َِّشح اللفظ بالِضد:)أو باْلقابل، أو بالنقيض 

، أو ابهومن طرق رشح األلفاظ اللغوية التي اتبعها اإلمام ابن العريب يف كت ، الرشح بالضد 

 (128)باملقابل، أو بالنقيض، و هو أن يورد كلمة تضاد، أو تناقض الكلمة املرشوحة.

 ومن أمثلة ذلك : 

العزيز هو الذى  يفل و كل معنى العزة و العزيز ضده الذلة و الذلي ": قال ابن العربى *

 (129) "الذل يفضده 

 (130) " هانة ضد الرفعواإل "*وقال : 

 (131)  " املعجوز عنه ضداملقدور عليه   ": وقال *

 (132) " املحبة ضدوأما البغض فهو    "*وقال : 

 (133) "  النصح نقيضاألمة ألنه  بإمجاعحرام  شالغ "*وقال : 

 

 ف الشارُح  ويراد :االصطالحي ) اْلصطلح الرشعي( الرشح بالتعريف  به أن يعر 

بمعنى الكلمة، وذلك بذكر خصائصها، ومالبساهتا، ويذكر ذلك يف مجلة، أو أكثر. من 

ط اَلح بيان مدلول ُهَو أو ، (134)منظور رشعي ياَم وضع َلُه يف  اص 
مل ف  َتع  ظ امل ُس   (135)الرشعاللَّف 

                                                                                                                                                                      

 (5/102العارضة )  (127)

، وأبو العباس ( 121الدراسات اللغوية يف التحرير و التنوير  لألستاذ أمحد بن نربي ) ص ـ ينظر :   128

 (.141القرطبي و جهوده يف خدمة السنة ) ص

 (.0/141العارضة ) (129)

 (.3/01العارضة )(130)

 (1/435)العارضة   (131)

 (5/134)العارضة   (132)

 (1/134)العارضة (133)
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 ومن أمثلة ذلك :

 (136)" هو فعل املأمور به :القضاء و األداء "*قال ابن العريب : 

الذي جيده املرء يف األرض ال صاحب له وال يد  ءاليشالعني  نبإسكااللقطة   "* وقال : 

 (137) "  عليه

 : َشح األلفاظ مع مراعاة السياق العام للنص:ثانيا

اح قد سلكوا مسلًكا آَخرَ  َّ يف رشح  إن املتأمل يف الرشوح احلديثية يدرك أن األئمة الرش 

األلفاظ؛ وهو رشح اللفظ و بيان مدلوله مع مراعاة السياق العام للنص، بعد أن يبينوا معناه 

اللغوي، أو االصطالحي، وقد يكون للفظ عدة معان  بحسب ما يفهم من سياق النص، فإن 

الرشاح يبينون املعنى الراجح، و املراد،  مع بيان الدليل، و إن كانت هذه املعاين املتعددة كلها 

ومن أمثلة سلك ، و أكثر منه .ولقد سلك االمام ابن العريب هذا املمرادة فإهنم يثبتوهنا كلها، 

 ذلك : 

 (138)"  ن احلزن يرخى القلبأل" د  ُش يَ "واملراد هاهنا  ،يرتق يشد ويرخى  "قال ابن العريب : *

منها فهو  و ذلك أن احلدث مانع ،هاق  ل  ما يفتحها من غَ ؛ ة جمازقوله مفتاح الصال "وقال :  *

 (139)" كالفعل موضوع عن املحدث حتي إذا توضأ انحل الغلق

                                                                                                                                                                      

، وأبو العباس ( 123الدراسات اللغوية يف التحرير و التنوير  لألستاذ أمحد بن نربي ) ص ـ ينظر :   134

 (.143و جهوده يف خدمة السنة ) ص القرطبي

 ( بترصف .   313أليب البقاء احلنفي)ص الكليات معجم يف املصطلحات والفروق اللغويةـ   135

 (.1/253العارضة ) (136)

 (.1/202العارضة )   (137)

 (1/241)العارضة  (138)
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تحها الطاعات و ركن ة بني ألن أبواب اجلنة مغلقة تففتاح اجلنة الصالقوله م " وقال:*

 (140) "ةالطاعات الصال

 (141)  " كان الفيء مثل الرشاك يعني قرص الظل"وقال :  *

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                      

 (1/22)العارضة (139)
 

 (1/21) العارضة(140)

 (1/114)  العارضة  (141)
 


