
 

 

 ابن العريب والقدس 

 

 

وااب   هللا  عبد  ااب  ويكىن  الدين  مبحيي  يلقب  الطائي،  احلامتي  هللا  عبد  بن  امحد  بن  حممد  بن  علي  بن  حممد  بكر  هو 
وإب الطائي  او  ابحلامتي  عريبويعرف  ا  ،بن  إبويف  إبملغرب  االندلس  ويف  العريب  بسلطان  بن  يدعى  وكذلك  سراقة  بن 

وامام   مواليد  العارفني  من  االندلس1165متوز    26)  560رمضان    17املتقني.  شرقي  مرسيه  مدينة  يف  انتقل    ،(  مث 
فاقام هبا عشرين عاما ذهب خالهلا اىل املغرب وتونس عدة مرات, واقام هناك لفرتات   568/1172اىل اشبيلية عام 

سنة   للحج  املشرق  اىل  ارحتل  مث  االندل  598/1201متقطعة  اىل  بعدها  يعد  مدة  ومل  مصر  يف  اقام  املشرق  ويف  س 
واملوصل   بغداد  فدخل  العراق  اىل  رحل  مث  احلرام  املسجد  يف  والتدريس  العبادة  على  وعكف  مكة  دخل  مث  وجيزة 
قام   ذلك  وبعد  ملكها كيكاوس  عند  عالية  منزلة  له  وكانت  مدة  فيها  فسكن  الروم  بالد  يف  طاف  مث  برجاهلا  واجتمع 

ومصر   العراق  بني  عديدة  وفلسطنيبرحالت  سنة    والقدس   وسورية  دمشق  يف  استقر  تويف    620/1223حىت  ان  اىل 
سنة    22يف   ضرحيه  1240تشرين الثاين    9)  638ربيع الثاين  فيها  وتسمى االن املنطقة اليت  بسفح قاسيون  ودفن   )

عل دمشق  فتح  حني  سليم  السلطان  بناه  الذي  املسجد  طرف  يف  قربه  يوجد  حيث  الدين(  حميي  )الشيخ  م  ابمسه 
عريب،   922/1516 ابن  الدين  حميي  االكرب  الشيخ  سرية  املغرب،  مشس  يوسف،  احلاج  علي  )حممد   .2006 ،

 (12سورية،  ص 
 

 مؤلفاته  



الفريوزاابدي   ويقول  فقد،  قد  املؤلفات  هذه  من  ان كثريا  ويبدوا  املؤلفات،  من  عددا كبريا  العريب  البن  ان  املعتقد  من 
للملك امل على اجازو كتبها  حىت "وقفت  وكذا،  مجلتها كذا  ومن  مصنفايت  عين  يروي  وأجزته ان  يف اخرها،  عظم فقال 

 (.   177،ص 1986عد نيفا واربعمائة مصنف") عبد احلفيظ فرغلي القرين، الشبخ االكرب حمي الدين ابن العريب، 

ن ابلتفسري التقليدي  وقد كتب ابن العريب يف التصوف النظري والعلمي، واختصر كتب البخاري ومسلم ، وتناول القرآ
والصويف وكتب يف السرية النبوية، ويف الشعر الصويف، ويف الفلك والتنجيم وعلوم االسرار، ومن اشهر كتبه "الفتوحات  

 املكية وفصوص احلكم وديوان ترمجان االشواق وكتاب قانون التأويل وغريها.   

 

 رحلة ابن العريب لبيت املقدس )القدس( 

مر التاريخ   كان بيت املقدس   مجيع احناء العامل،   حمط االنظار الدينية التوحيدية   مدينة   على  والزائرين    من  فكان احلجاج  
مبختلف   املسلمني  والزائرين  احلجاج  انظار  حمط  واملتنوعة كما كانت  املختلفة  الطائفية  انتماءاهتم  مبختلف  املسيحيني 

بلدان العامل العريب خمتلف  ومن  من الرحالة    طوائفهم  بعدد  والزوار الذين قصدوا ومن املغرب العريب الذي ارتبط وجوده 
واالنقطاع عن العامل املادي والتوحد    والبعض منهم كان يهدف اخللوة والزهدوزايرة املشاهد والقبور  احلج   دفاملدينة هب

املدينة يف  الروحي  العامل  يعتربها   مع  خسرو  مقدسة  اليت  انصري  الرحالة  ويقول  عام  .  املدينة  زار   438/1046الذي 
االكرب   الشيخ  مولد  قبل  عاما  العريب  إثالثني  بيت  و   (1148-1076)543-468بن  زايرة  اىل  أييت  "كذلك 

والكنيش هناك" )رحلة،   وذلك لزايرة الكنيسة  واليهود،  من النصارى  داير الروم، كثري  من  ويف  67املقدس،  موضع  (. 
سنة   اليها كل  وحيج  عظيمة.  مكانة  عندهم  هلا  القمامة،  بيعة  يسموهنا  املقدس كنيسة  بيت  يف  "وللنصارى  يقول  آخر 

ويزوره الروم،  بالد  من  هللا.   كثري  أبمر  احلاكم  مصر  عزيز  اايم  زارها  وقد  الناس.  يعرفه  ال  حىت  متخفياُ  الروم  ملك  ا 
ولي 88)رحلة،   االجنيل  (.  يقرؤون  والرهبان  القسس  من  هبا كثري  ويقيم  العامل.  من  جهة  اي  يف  نظري  الكنيسة  هلذه  س 

 (.  88ويصلون ويشتغلون ابلعبادة ليل هنار" رحلة، 

للقدس   مدينة  احتلت  املغربية،  وقد  الرحالت  يف  مكانة كربى  اخلليل  اىل  املرتبة  ابالضافة  يف  القدسي  احلرم  أييت  كما 
 احلرمأياتون هبدف جماورة  وكان العديد من الزوار  من حيث تقديس الزايرة واحلج، الثالثة بعد احلرم املكي وحرم املدينة



سنني    القدسي او  اشهرا  او  اايما  تكون  قد  قصرية  متتو لفرتات  ان  قد  مبعىن  طويلة  فرتات  اىل  اجلوار د  يف  الزائر  يعيش 
فيه  النبوية    وميوت  للهجرة  والسابع  السادس  القرن  يف  املقدس  بيت  فضائل  وتطور  لنشوء  ومقدمة  فضل كبري  هذا  ويف 

املغاربة    الشريفة اعتاد  خاص  وقد  للمسج  بشكل  نقطة  اقرب  ويف  احلرم   حلائط  الغربية  اجلنوبية  الزاوية  قرب  د  اجلوار 
عام    ،االقصى االفضل  امللك  عليهم  اوقفها  مث  جوانب   589/1293ومن   ، املغرب  زهر  ابن  جامعة  للمني،  )مبارك 

 من الوجود االندلسي املغريب يف القدس الوسيط(. 

 

 مركز للعلم والعلماء  بيت املقدس

قداسة   بني  الربط  يف  سامهت  املختلفة  الطوائف  التباع  ابلنسبة  املدينة  يفقدسية  املقدساملكان  بيت  الروح   ،  بقداسة 
االداين مجيع  ومن  املختلفة  الطوائف  بني  والدينية  الفكرية  واملناظرات  العلم  وجمالس  والعلم  االحبار  والفكر  فكان   ،

على ابن العريب الذي فضل البقاء  أتثري  هلذه احلقيقة  ومن الواضح ان  واملشايخ املسلمني.  والقساوسة النصارى  اليهود 
امل احلج.يف  شعائر  ومماسة  مكة  اىل  الذهاب  عن  وأملنا و    دينة  الشام،  إىل  مصر  داير  عن  رحلنا  "مث  العريب  ابن  يقول 

أعوام.. ثالثة  من  أْزيد  به  فاستنرُت  املعرفة،  بدُر  يل  فالح  األقصى،  املسجد  وبلغنا  سة،  املقدَّ األْرض  فدخلنا    ) األمام، 
قانون التأويل، هذه  (433ابن العريب:  عن  لست برائِم  فإيّنِ  لعْزِمك،  فامض  نيَّة يف احلّج  لك  إن كانت  أليب:  وقُ ْلت   .

وكانت   ِجدِّي،  رأى  حني  فَساعدين  مراقيها،  إىل  وسلًَّما  للعلم،  دستورًا  ذلك  وأجعل  فيها،  َمن  ِعْلَم  أعلم  حىتَّ  البلدة 
)ابن ال َجّدي  أسباب  من  صصحبُته يل  قانون التأويل،  أربعني    91-90عريب:  ببيت املقدس  وقد اقام ابن العريب    .)

العريب   بن  بكر  أبو  وجد  حيث  املقدسشهرًا  افعية   بيت  للشَّ مدارس  هِبا  وجد  والتحصيل، كما  للتعّلم  صاحلة  بيئة 
املذاهب  أصحاب  بني  واملناظرة  العلم  جمالس  يعقدون  والعلماء  الشيوخ  أنَّ  بني    واحلنفيَّة، كما  واملناظرة  املختِلفة، 

أ  لقد  املختلفة،  الدايانت  يف  أصحاب  العلمي  اجلوُّ  هذا  املقدسْغراه  فاستوىف  بيت  يلتِهُمها،  عْصرِه  علوم  على  فأقبل   ،
احل إىل  رحلته  أتجيل  قراَر  ذ  اَّتَّ أجله  من  الَّذي  األمر  اخلالف،  ومسائل  الفقه،  وأصول  الكالم،  اليب    ج،  علم  "فقلت 

ليه: ان كانت لك نية يف احلج، فامض لعزمك، فاين لست برائم عن هذه البلدة حىت اعلم علم من فيها،  رمحهة هللا ع
التأويل )قانون  ِجدِّي.  رأى  حني  فساعدين  مراقيها  اىل  وسلما  للعلم  دستورا  ذلك   (434،  واجعل 

 



تلك الفرتة  بيت املقدس    وقد انفرد بني اقطاب الدابانت السماو يف  جانب احتضانه مبجالس املناظرات  ية الثالث اىل 
مثل   الفقهية  املدارس  بني  للتناظر  استيعابه  اىل  اضافة  واملشبهة  واالمامية  واملعتزلة  الكالمية كالكرامية  الفرق  ملختلف 

واحلنفية   بباب  الشافعية  مدرسة الشافعية  عمدت اىل  له  دخويل  ابملسجد االقصة فاحتة  صليت  "وحني  يقول ابن العريب 
استخلفه   الذي كان  حيىي  الرشيد  القاضي  شيخهم  عند  اجتماعهم  يوم  يف  علمائهم  من  مجاعة  هبا  فالفيت  االسباط 
ص   التأويل،  )قانون  عادهتم"  على  بتناظرون  وهم  املقدسي،  النابلسي  ابراهيم  بن  نصر  الزاهد  االمام  شيخنا  عليهم 

433-434.) 

م  كما بطور زيتا  وجهارا،  يقول ابن العريب "شاهدت املائدة  سرا  فيها  وذكرت هللا سبحانه  وهنارا  ليال  واكلت عليها  رارا 
يف   صخرة  اهنا  عندي  والذي  صخرة...  مسخت  يقولون:  الناس  وكان  املعاول  فيها  تؤثر  ال  صلداء  صخرة  وكانت 

حمفوفا  حوهلا  ما  وكان  مثلها،  حجارة  حوهلا  ما  وكل  السماء  من  النازلة  للمائدة  حمال  االرض  من  وقطعت    االصل 
فيها   اخلو  فيها...وقد كنت  مقطوعة  منها  وجمالسها  منها  ابواهبا  بيوت  الصلب  احلجر  ذلك  يف  حنتت  وقد  بقصور، 

لليهود   وكان  واليهود،  واملشبهة  واملعتزلة  الكرامية  نفاوض  وكنا  للدرس...."....  التسرتى  كثريا  له  يقال  منهم  حرب  هبا 
بطريقتهم ذكياً  فيهم،  هبا  لقناً  النصارى  و    وخاصمنا  ضياعها  أيكرون  هلم  البالد  ويعمرون  وكانت  أدايرها  يلتزمون 

، وقد حضران يوما جملسا عظيما يف الطوائف، وتكلم التسرتي احلرب اليهودي على دينه فقال: اتفقنا على ان  كنائسها
اجل طريق  من  وأراد  الدليل.  فعليه  نبيل  غريه  ان  ادعى  فمن  ابلكلمات،  معلم  ابملعجزات،  مؤيد  نيب  يرد  موسى  ان  دال 

الدليل يف جهتنا حىت يطرد له املرام ومتتد اطناب الكالم. فقال له الفهري: ان اردت موسى الذي ايد ابملعجزات وعلم  
هو.   ما  نعلم  فال  آخر  موسى  به  اردت  وان  وصدقناه،  به  وآمنا  معكم،  عليه  اتفقنا  فقد  ابمحد،  وبشر  الكلمات 

ع الثناء  يف  واطنبوا  احلاضرون  ذلك  احلكم. فاستحسن  وانقضى  اخلصم  فيهت  قوية،  عقلية  جدلية  نكتة  وكانت    ليه، 
 (. 437قانون التأويل، )

املقدس  كما كان يقول    بيت  املختلفة،  االسالمية  واجلماعات  واملدارس  املذاهب  لنشاطات  مركزا  العريب  ابن  عهد  يف 
تشغلنا  ابن العريب   تلهينا جتارة، وال  ال  بني الطوائف،  يوم حلضور التناظر  والشافعية يف كل  مدارس احلنفية  إىل  "وأدخل 

ملتقى املتناظرين املسلمني كما كانت      (436ص    قانون التأويل،  . )قطعنا مواصلة ويل، وتقاة عدو"صلة رحم، وال ت
حضر   أنه  ذكر  فقد  املسلمني،  ) وغري  خمتلفة  ملل  من  لعلماء  قانون  مناظرات  صورها  املشرق كما  إىل  العريب  ابن  رحلة 



ج   األحباث،  جملة  بريوت،  3-2التأويل(،  العلماء    (.82،  81،  65ص  1968،  من  عدد كبري  وجود  وإىل   .
. وكانت العلوم الشائعة يف فرتة زايرته للقدس هي: علم الكالم،  خمتلف أحناء العامل اإلسالميالوافدين على املدينة من  

حيث  ومسائل اخلالف،  ص    وأصول الفقه،  إىل املشرق،  )رحلة ابن العريب  هناك  عليها  إىل اطالعه     ( . 82،  65يشري 
أ يذكر  تقوم  كما  اليت  العراقية  والطريقة  التمثيل،  على  تقوم  اليت  القريوانية،  ابلطريقة  املدونة  على كتاب  اطلع  أنه  يضاً 

كي بعد موطأ مالك، يف مدينة  على االستنباط واستخراج العلل. وبنّي أن دراسة املدونة، وهي األصل الثاين للفقه املال
عبد الواحد .  82،  65طريقتني )رحلة ابن العريب إىل املشرق، ص  لى اجلمع بني هاتني ال، كانت تقوم عبيت املقدس

 (. الصلييب ويف أثناء التحرير  القدس وعلماء الغرب اإلسالمي عشية االحتالل ، ذنون طه

 


