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الملخص 

یشرح البحث الطریقة التي سلكها الشیخ أحمد بن عجیبة في تفسیره الموسوم 
، حیث جمع بین العبارة واإلشارة »المدید في تفسیر القرآن المجیدالبحر«:ب

لیدیا عادیا مستفیدا من جمعا وسطا لطیفا، وكان یبتدئ تفسیر اآلیة الكریمة تفسیرا تق
التركة الزاخرة لألولین كالطبري والواحدي والزمخشري والقرطبي وابن كثیر وغیرهم، ثم 
یذهب إلى ما وراء سطر اآلیة، مستنبطا منها العبر والعظات والدروس، بحیث 
یستخرج منها إشارات هي بمثابة قواعد ُتَمكُِّن من استوعبها َوَطبََّقَها من الوصول إلى 

.حضرة التقوى وِحْصِن اإلحسان

نبذة /ترجمة اإلمام ابن عجیبة: وقد قسمت هذا المقال إلى ثالثة مباحث هي 
.التفسیر اإلشاري عند الشیخ ابن عجیبة رحمه اهللا تعالى/ عن التفسیر اإلشاري

شاري عند اإلمام ابن التفسري اإل"
")هـ ١٢٢٤ت (عجيبة
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Abstract

A research in Quranic sciences, titled:“Imam Ibn Ojaiba’s
Indicative Explanation”by Researcher and Doctor Hasan
Belahbib, University of Abd Almalek Assadi, Tetouan.
Research Summary:

The research at hand discusses the path that Chaikh Ahmad
Ibn Ojaiba took in his explanation: “Albahr Almadid in the
Explanation of the Holy Quran”, where he combined expression
and indication with gentle mediation. He would start explaining
a holy verse in a traditional manner, benefiting from the rich
heritage of pioneers such as Altabari, Alwaahidi, Alzamakhchari,
Alkortobi, Ibn Katiir and others. Then, he would go beyond the
verse, reading between the lines to deduce lessons and sermons.
Further, he would point out signals that function as rules,
enabling whoever understands and practices them to reach
ultimate virtue and the fort of charity.
Thus, I divided this article into three segments, whichare:The
Translation of Imam Ibn Ojaiba – a Preview of Indicative
Explanation –Chaikh Ibn Ojaiba’s Indicative Explanation
(PBUH).

Explanation of the
reference in the Imam Ibn

Ajeeba (T 1224 A.H)

Dr. Hassan Belhbeib

Researcher in mysticism and literary criticismArab
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المقدمة

.الحمد هللا والصالة والسالم على رسول اهللا وآله وصحبه ومن وااله

فإن تدبر القرآن والحدیث الشریف أصل الستنباط العلوم منهما، فقد :وأما بعد
، وقال الرسول صلى )١(﴿ َأَفَال َیَتَدبَُّروَن اْلُقْرَآَن َأْم َعَلى ُقُلوٍب َاْقَفاُلَها ﴾: قال تعالى 
والناس یتفاوتون في ذلكتفاوتا ،)٢(»ُرّب مبلغ أوعى من سامع «:سلم اهللا علیه و 

، قال ابن )٣(﴿ َأْنَزَل ِمَن السََّماِء َماًء َفَساَلْت َأْوِدَیٌة ِبَقَدِرَها ﴾: ففي قوله تعالى ، كبیرا 
ِدَیٌة ِبَقَدِرَها قرآنا ﴿ َفَساَلْت َأوْ : ﴿ َأْنَزَل ِمَن السََّماِء َماًء ﴾ قال : عباسرضي اهللا عنه 

. )٤()قلوب العباد: األودیة : ﴾قال 

هو إشارة إلىالقلوب ":وقال ابن كثیرفي تفسیر ﴿ َفَساَلْت َأْوِدَیٌة ِبَقَدِرَها ﴾ 
وتفاوتها فمنها ما یسع علما كثیرا ومنها من ال یتسع لكثیر من العلومبل یضیق 

).٥("عنها

ال ریب أن اهللا یفتح علىقلوب ":وقال ابن تیمیة كما في مجموع الفتاوى
بسبب طهارة قلوبهم مما یكرهه،واتّباعهم ما یحبه -أولیائه المتقین وعباده الصالحین 

، إالفهما یؤتیه اهللا عبدا في كتابه : ما ال یفتح به على غیرهم وهذا كما قال عليٌّ -
آن على ذلك في وقد دل القر ،من عمل بما علم وّرثه اللهعلم ما لم یعلم: وفى األثر 

.)٦("موضع غیر

والمقصود تفاوت الناس في مراتبالفهم ": ابن القیم في إعالم الموقعین )٧(وقال
ومنهم من یفهممنها ، في النصوص وأن منهم من یفهم من اآلیة حكما أو حكمین 

ومنهم من یقتصر في الفهم على مجرد اللفظدون ، عشرة أحكام أو أكثر من ذلك 
.)٨("یمائه وٕاشارته وتنبیهه واعتباره سیاقه ودون إ
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وٕاذا كان بعض المفسرین قد نحا منحى العبارة الظاهرة ولم یتجاوزها، والبعض 
اآلخر غاص دون تبصر في بحر اإلشارة الباطنة حتى وغل رأسه بین صخور 
المحیطات المظلمة ولم یلق للعبارة باال قط، فإن الشیخ الجلیل أحمد ابن عجیبة جمع 

عبارة واإلشارة جمعا وسطا لطیفا في كتابه الموسوم بالبحر المدید في تفسیر بین ال
القرآن المجید، حیث كان یبتدئ تفسیر اآلیة الكریمة تفسیرا تقلیدیا عادیا مستفیدا من 
التركة الزاخرة لألولین كالطبري والواحدي والزمخشري والقرطبي وابن كثیر وغیرهم، ثم 

یة مستنبطا منها العبر والعظات والدروس، بحیث یذهب إلى ما وراء سطر اآل
یستخرج منها إشارات هي بمثابة قواعد تمكن من استوعبها وطبقها من الوصول إلى 

.حضرة التقوى وحصن اإلحسان

وكان ابن عجیبة رحمه اهللا تعالى عندما ینتهي من تفسیر آیة أو مجموعة 
.ارة أو اإلشاراتآیات یضع نقطة ویرجع إلى السطر مبتدئا بكلمة اإلش

ویمكن تقسیم هذه اإلشارات من حیث القدرة على استنباطها إلى ثالثة أنواع، 
نوع سهل یمكن لكثیرین استخراجه دون كبیر جهد، وقسم یمكن للبعض استنباطه لكن 
مع كثیر عناء، وقسم ثالث ال یمكن الوصول إلیه، فهو فتح لدني وهبه اهللا للشیخ ابن 

شارات حتى في مستواها الثالث الذي أسمیته فتحا فهي ال تفقد عجیبة، لكن هذه اإل
خیط العبارة وال تطفئ فتیل الفهم الظاهر، وهذا ما جعل الكثیرین من منتقدي تفاسیر 
الصوفیة یتوقفون عن الكالم في تفسیر ابن عجیبة، ألن إشاراته مهما غاصت في 

.ى بسفینة العبارةبحر اإلشارة فهي ممسكة بخیط أحیانا وبحبل أحیانا أخر 

نبذة /ترجمة اإلمام ابن عجیبة: وقد قسمت هذا المقال إلى ثالثة مباحث هي 
.التفسیر اإلشاري عند الشیخ ابن عجیبة رحمه اهللا تعالى/عن التفسیر اإلشاري
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:ترجمة اإلمام ابن عجیبة : المبحث األول 

األَْنْجريهو أبو العباس أحمد بن محمد بن المهدي ابن عجیبة الحسني 
عارف رباني كبیر، وعالم صوفي جلیل، اجتمعت لدیه عوارف العلوم التطواني، 

والفنون، وانكشفت له أسرار الفهوم والمتون، فقیه ومفسر كبیر، قّل نظیره في بالد 
المغرب، وعال صنیعه ببالد المشرق، وقد سلك طریقه العدید من النفوس، وتغنت 

ابن عجیبة أحمد بن : "الشیخ العالم العارف الصوفيبشعره الكثیر من األلسن، إنه 
شریف النسب، شاذلي المشرب، ،) ٩("محمد بن المهدي ابن عجیبة األنجري الحسني

من أبوین ،)١٠("ھ١١٦٠ولد بقریة أعجیبش من قبیلة حوز تطوان وذلك سنة "
: نهعابدین ناسكین، فطموه على الطاعة والعبادة منذ الصغر، یقول رضي اهللا ع

وكنت والحمد هللا ألهمني اهللا الخلوة والوحدة، ال ألعب مع الصبیان وال ألتفت إلى ما "
هم فیه، وقد ألقى اهللا تعالى في قلبي محبة العلم وأنا في حال الصبا، فقرأت القرطبیة 

.)١١("قبل ختم السلكة 

تنى وعلى عادة العلماء المغاربة، حفظ سیدي أحمد ابن عجیبة القرآن، واع
: بتصحیح قراءته، وببعض العلوم التي تلقاها على ید شیوخ كبار، كالمقرئ المحقق

سیدي أحمد الطالب، والفقیه الصالح سیدي عبد الرحمن الكتامي الصنهاجي، واألستاذ 
فقرأت مع قراءة القرآن مقدمة ":المحقق سیدي العربي الزوادي، یقول رحمه اهللا

شر، والخراز، وجزءا من حرز األماني وغیر ذلك من األجرومیة، واأللفیة، وابن عا
التآلیف، فلما حفظت القرآن، سافرت لتصحیح القراءة وتعلم التجوید، فمكثت في 

.)١٢("قراءته خمس سنین بعد حفظ السلكة

لقد كانت أوقات سیدي ابن عجیبة في مرحلة الشباب، كلها بالعلم معمورة، 
وكانت نشأتي والحمد : "جارة وال لهو، یقول رضي اهللا عنهوبالجد مثمورة، فلم ُتلِهِه ت

هللا في صیانة وحفظ ورعایة وعفاف،لم یمر علینا ما یلحق حال الشباب من شعبة 
.)١٣("الجنون، بل عصمنا اهللا وحفظنا من المعاصي الكبار بعد االبتالء واالختبار
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لدراسة، وشدة حبه كانت قریحته ولوعته بالعلم وّهاجة، وذلك لكثرة اعتنائه با
، الذي فطن )١٤(السمالليللعلم، فقد صدقت فراسة العالم الفقیه سیدي محمد السوسي

لنباغته وفطنته، فقرر اصطحابه معه إلى القصر الكبیر لالستزادة من العلم، والتبحر 
اشتغلت بقراءة العلم : "في فنونه، وصقل عوارفه وعلومه، یقول سیدي ابن عجیبة

السوسي-، وكنا نقرأ علیه..ءا عظیما، حتى أهملت نفسي ونسیت أمرهاففنیت فیه فنا
سبع مجالس بین اللیل والنهار، وٕاذا كان الثلث األخیر من اللیل أقامنا -السماللي

للتهجد، فنتوضأ وندخل الجامع األعظم، فیأخذ كل واحد منا ساریة للتهجد حتى یقرب 
فكانت أوقاتنا كلها معمورة، بین مطالعة الفجر، ثم نرجع إلى المدرسة لقراءة العلم،
، وكانت قراءتي والحمد هللا كلها ممزوجة ...ومدارسة وعبادة، فأقمت معه نحو عامین

ثلث للنوم، وثلث للتهجد، : بالعبادة،لم نترك قیام اللیل إال نادرا، وكنت َأْقسم اللیل ثالثا
ي للتفرغ للعلم والعبادة، وثلث للمطالعة، وكنت ألفت الوحدة، فما كنت أسكن إال وحد

.)١٥("وما كنت َأجلس في حلقة العلم إال على وضوء والحمد هللا

هكذا كان سیدي ابن عجیبة مولعا بالعلم، فال یطبق له جفن عن قراءة القرآن، 
وال یفتر له لسان عن ذكر الرحمن، وال یعطل من وقته شیئا، یحب العلم حبا جما، 

فأخذت العلم عن الفقیهین العالِمْین الُمدرسْین : "...حمه اهللاویلم بحقائقه لمّا، یقول ر 
،حیث ) ١٧("، فالزمتهما سنین)١٦(سیدي أحمد الرشا، وسیدي عبد الكریم بن قریش

األلفیة ومختصر خلیل والسلم ومختصر السنوسي في المنطق :" درس على األول 
التفسیر وصحیح :والصغرى والكبرى له والمقنع، والخزرجیة؛ ودرس على الثاني

البخاري مرارا وصحیح مسلم مرارا والرسالة، وتحفة الحكام البن عاصم، وألفیة بن 
والعقیدتین الصغرى والكبرى، وتلخیص المفتاح في البیان، ومختصر السبكي ...مالك

.)١٨("في األصول، والشفا، وهمزیة اإلمام البوصیري

نشره، فبعد مكوثه عامین كان رضي اهللا عنه ال یسافر إال لطلب العلم أو 
"بالقصر الكبیر كطالب علم، انتقل إلى تطوان لمتابعة دراسته على ید شیوخ العلم،

وقد حصل على ما لم یحصل غیره من العلوم والفنون من نحو، وصرف، وبیان، 



)٢٠١٩حزیران(العشرون و السادسالعدد
٢٣٣

ابن عجیبةاإلمامعند التفسیر اإلشاري 
وبعد ذلك ،)١٩("ومنطق، وكالم، وفقه، وتفسیر، وحدیث، وتصوف، وأصول، وغیرها

ة دراسته العلیا وأخذ اإلجازة من علمائها، ثم رجع إلى تطوان رحل إلى فاس لمتابع
لیشتغل بالتدریس، والِذكر، وهناك التقى بالشیخ سیدي محمد البوزیدي الحسني، یقول 

فاشتغلت بتدریس العلم، وذكر اهللا تعالى فردا وجماعة، حتى أخذ : "سیدي ابن عجیبة
.) ٢٠("لحسنياهللا بیدي بمالقاة الشیخ سیدي محمد الُبوزیدي ا

ولقد فرح سیدي ابن عجیبة، فرحا شدیدا بمالقاة شیخه، خاصة حین أخبره بما 
واهللا ...واهللا سیكون لك أمر عظیم: "...سیعرفه من رفعة وعلو شأن، حیث قال له

.)٢١("لتكونن جامعا بین الحقیقة والشریعة

لعلم عند علم ورغم كل هذا لم تقف نفس شیخنا ابن عجیبة الشرهة ألخذ ا
الظاهر فقط، بل تجملت وتجهزت لتستقبل علم الباطن كذلك، خاصة حین نضجت 

ولما حصلنا : "ثمرات علمه، وأصبحت بساطا لعمله، وهذا حال علماء الصوفیة، یقول
بفضل اهللا ما قسم اهللا لنا من العلم الظاهر انتقلنا إلى التهیؤ للعلم الباطن، وهو العمل 

إذ ال ینتقل العمل للبواطن حتى تستقیم الظواهر، إذ الشریعة باب بالشریعة الظاهرة،
)٢٢("والحقیقة باب 

فلقد ارتشف شیخنا من كؤوس علوم الظاهر، ولم له یبق سوى كأس علم 
الباطن، الذي ختم به مسیرته العلمیة الضخمة، لكن هذه المرحلة كانت أصعب من 

انتقل من االجتهاد في طلب العلم، إلى كل المراحل التي مر بها في حیاته، حیث 
الجهاد في تربیة النفس، خاصة حین أمره شیخه البوزیدي، بترویض نفسه وتهذیبها، 
وذلك بكثرة المجاهدات والریاضات، لكي تصبح مرنة، وتنسلخ من بقایا الشوائب 
والعلل العالقة بها، فقد استطاع الشیخ أحمد بن عجیبة من تحقیق ذلك، وكان قدوة 
لغیره في االمتثال والتمسك بالشریعة، مع العلم أنه كان ذا خلق وعفة، ورفعة وهمة، 

أخذ أنوار الطریقة، وتلقى أسرار الحقیقة من أستاذه سیدي محمد البوزیدي "... فلقد 
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: یا أحمد یا ولدي، شروط الطریق عندنا : ولّقنه العهود واألوراد والذكر، وقال له 
.)٢٣("الصدق والمحبة

إن تغلغل سیدي ابن عجیبة في علوم القوم، وتفننه في معانیه، جعله 
جبال شامخا في میداني العلم والتصوف، حتى نال الحظ األوفر، والقدر األشمل، 

وأما التصوف فهو علمي ومحط رحلي، فلي فیه الید الطولى، والقدم الفالح، : "یقول
.)٢٤("الحمد وله الشكرحزت فیه قصب السبق على طریق أهل األذواق، فلله

ومما یدل على صدق كالمه، كثرة وتنوع مصنفاته، ومؤلفاته، وكتبه، التي 
القضاء والقدر، وحقائق : اشتهرت وانتشرت في كل ربوع البالد اإلسالمیة، ككتاب

التصوف، وكشف النقاب عن سر لب األلباب، وكتاب إیقاظ الهمم في شرح الحكم، 
.ي شرح المباحث األصلیة، وغیرهاوكتاب الفتوحات اإللهیة ف

شرحت الهمزیة والبردة للبوصیري، وشرحت الوظیفة : "وأما عن الشروح فیقول 
الزروقیة، وشرحت الحزب الكبیر للشاذلي، وشرحت أسماء اهللا الحسنى، وشرحت 

، وجمعت فیه عبارة ...وفسرت كتاب اهللا العزیز من أوله إلى آخره... المنفرجة وغیرها
،)٢٥("هر، وٕاشارة أهل الباطن، سمیته بالبحر المدید في تفسیر القرآن المجیدأهل الظا

حزب : ومن األحزاب الصوفیة التي وضعها رحمة اهللا علیه، كثیرة نذكر من بینها
.الحفظ والتحصین، وحزب العز والنصر، وحزب الفتح، وغیرها

اطن حتى تصفیة البو : "إن مقصود مقام التصوف وجوهره عند ابن عجیبة هو 
یكون العبد في حالة یرضاها اهللا ورسوله ظاهرا وباطنا، وأما مقام التصوف فهو مقام 

:اإلحسان الذي فسره رسول اهللا علیه الصالة والسالم بقوله أن تعبد اهللا كأنك تراه «
من أجل " فهو َیعتبر رحمه اهللا أن علم التصوف ،)٢٦(»فإن لم تكن تراه فهو یراك 

أعظمها محال وفخرا، كیف ال وهو لباب الشریعة، ومنهاج الطریقة، ومنه العلوم قدرا و 
.   )٢٧("تشرق أنوار الحقیقة
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٢٣٥

ابن عجیبةاإلمامعند التفسیر اإلشاري 
إن سلوك :" أما سلوك الطریق عند ابن عجیبة فله شروط، كما ورد في قوله

طریق التصوف، وخصوصا لمرید الكشف والتحقیق ال یكون من غیر التزام الطاعة 
مع بین حقیقة وشریعة، ألن الطریق عویص، وأدنى واالنقیاد لشیخ محقق مرشد جا

.)٢٨("زوال یقع عن المحجة، یؤدي إلى غایة البعد عن المقصود

:ونختم ببعض حكمه وأقواله، حیث یقول رضي اهللا عنه

- شّدوا أیدیكم على الشریعة المحمدیة، فإنها مفتاح لباب الطریقة والحقیقة، فكل من "
لو كان واصال، فاألبواب كلها مسدودة إال من أتى باب ترك منها شیئا طرد وأبعد، و 

.الشریعة

.لوال صحبة الرجال، ما عرف النقص من الكمال-

.لوال الشهوات والحظوظ، تصرفت الهمم بأسرع من اللحوظ-

.بقدر ما یتفرغ القلب من العالئق تشرق علیه أنوار الحقائق-

.)٢٩("لى القلب شموس العیانلوال الوقوف مع ظلمة األكوان ألشرقت ع-

والبن عجیبة مؤلفات كثیرة، وفي علوم مختلفة، منها على سبیل المثال ال 
:الحصر 

أزهار البستان-
شرح همزیة البوصیري-
البن النحوي" شرح المنفرجة -
وشرح البردة للبوصیري-
خمریة ابن الفارض" وشرح -
وحاشیة على الجامع الصغیر-
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شرح الوظیفة الزروقیة-
شرح الحزب الكبیر لإلمام الشاذلي-
شرح األسماء الحسنى-
شرح تائیةالجعیدي-
طبقات األعیان-
شرح الحصن الحصین-
شرح رائیة شیخه البوزیدي-
شرح األجرومیة باإلشارة-
شرح نونیة الشستري-
معراج التشوف إلى حقائق التصوف-
.في شرح الحكمإیقاظ الهمم -
.الفتوحات اإللهیة، وهو شرح على المباحث األصلیة-
.البحر المدید في تفسیر القرآن المجید-
التفسیر الكبیر لسورة الفاتحة-
.الدرر الناثرة في توجیه القراءات المتواترة-

في عقر دار شیخه الروحي العارف باهللا ) ھ١٢٢٤(توفي رحمة اهللا علیه عام 
محمد البوزیدي الحسني، ودفن بموطنه بقریة تسمى الُزمیج، من قبیلة أنجرة، الشیخ 

.حیث مازال ضریحه هناك قائما

: نبذة عن التفسیر اإلشاري : المبحث الثاني 

:تعریف التفسیر اإلشاري : أوال 

، التفسیر اإلشاري هو تفسیر القرآن بغیر ظاهره إلشارة تظهر ألرباب الصفاء 
هو تأویل القرآن بغیر : التفسیر اإلشاري ": قال الزرقاني ، الظاهرمع عدم إبطال
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ابن عجیبةاإلمامعند التفسیر اإلشاري 
إلشارة خفیة تظهر ألرباب السلوك والتصوف ویمكن الجمع بینها وبین الظاهرظاهره

.)٣٠("المراد أیضا 

هو تأویل القرآن على خالف : التفسیر اإلشاري ": وقال الصابوني 
لم، أو تظهر للعارفین باهللا من أربابظاهره،إلشارات خفیة تظهر لبعض أولي الع

السلوك والمجاهدة للنفس، ممن نور اهللا بصائرهم فأدركوا أسرار القرآن العظیم، أو 
انقدحت في أذهانهم بعض المعاني الدقیقة ، بواسطة اإللهام اإللهي أوالفتح الرباني ، 

.)٣١("الكریمة مع إمكان الجمع بینهما وبین الظاهر المراد من اآلیات

:حكم التفسیر اإلشاري وأقوال أهل العلم فیه : ثانیا 

التفسیر اإلشاري مقبول في الجملة بشروط وستأتي شروط قبوله في مبحث 
:خاص إنشاء اهللا ولكن نبدأ بذكر بعض أقوال أهل العلم في حكم التفسیر اإلشاري 

إال ما من كلمة من القرآن": قال اإلمام الغزالي في إحیاء علوم الدین
وتحقیقها محوجإلى مثل ذلك وٕانما ینكشف للراسخین في العلم من أسراره بقدر غزارة 

وصفاء قلوبهم وتوفر دواعیهم على التدبر وتجردهم للطلب ویكون لكل واحد علومهم
فأما االستیفاء فال مطمع فیه ولو كان البحر مدادا الترقي إلى درجة أعلى منهحد في

كلمات اهللا ال نهایة لها فتنفد األبحر قبل أن تنفد كلمات اهللا واألشجار أقالما فأسرار
.)٣٢("عز وجل 

قال الشیخ تاج الدین بن عطاء اهللا في كتابه":وجاء في اإلتقان للسیوطي
العربیة اعلم أن تفسیر هذه الطائفة لكالم اهللا وكالم رسوله بالمعاني: ( لطائف المنن 

اآلیة له ودلت كن ظاهر اآلیة مفهوم منه ما جلبتلیس إحالة للظاهر عن ظاهره ول
والحدیث لمن فتح اهللا قلبه وقد علیه في عرف اللسان وَثّم أفهام باطنة تفهم عند اآلیة

، فال یصدنك عن تلقي هذه المعاني )٣٣()لكل آیة ظهر وبطن( جاء في الحدیث 
م رسوله، فلیس ذلك لكالم اهللا وكالهذا إحالة: منهم أن یقول لك ذو جدل ومعارضة 
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بإحالة وٕانما یكون إحالة لو قالوا المعنى لآلیة إال هذا وهم لم یقولوا ذلك بل یقرون 
.)٣٤("الظواهر على ظواهرها مرادابها موضوعاتها ویفهمون عن اهللا تعالى ما أفهمهم 

ومتى كان المعنى صحیحا ": وقال ابن تیمیة كما في مجموع الفتاوى 
ادة فقد یسمى ذلك إشارة وقد أودع الشیخ أبو عبد الرحمن السلمي لیست مر والداللة

فإن ": ، وقال أیضا كما في مجموع الفتاوي )٣٥("حقائق التفسیر من هذا قطعة في
وهى : إشارة حالیة -: یشیرون بها تنقسم إلى إشارات المشایخ الصوفیة التي

وٕاشارات متعقلة -وضعه، مإشارتهم بالقلوب وذلك هو الذي امتازوا به ولیس هذا
ونحوه فتلك اإلشارات هي من باب االعتبار مثل ما یأخذونها من القرآن: باألقوال 

بالمنصوص مثل االعتبار والقیاس الذي یستعمله والقیاس وٕالحاق ما لیس بمنصوص
یستعمل في الترغیب والترهیب وفضائل األعمال ودرجات الفقهاء في األحكام لكن هذا

حو ذلك، فإن كانت اإلشارة اعتباریة من جنس القیاس الصحیح كانت حسنة الرجال ون
كالقیاس الضعیف كان لها حكمه وان كان تحریفا للكالم عن مقبولة وان كانت
اللكالم على غیر تأویله كانت من جنس كالم القرامطة والباطنیة مواضعه وتأویل
، وقال أیضا كما )٣٦("شارات هذا فإني قد أوضحت هذا في قاعدة اإلوالجهمیة فتدبر

دل اللفظ علیه ویجعلون ماالذین یثبتونوأما أرباب اإلشارات ": في مجموع الفتاوي 
واالعتبار فحالهم كحال الفقهاء العالمین المعنى المشار إلیه مفهوما من جهة القیاس

ا ال قیاسا صحیحا ال فاسدا واعتبارا مستقیمبالقیاس واالعتبار وهذا حق إذا كان
والثاني ما كان في نفسه حقا لكن یستدلون علیه من": وقال أیضا،)٣٧("منحرفا 

التفسیر القرآن والحدیث بألفاظ لم ُیَرد بها ذلك فهذا الذي یسمونه إشارات، وحقائق
وهو الذي یشتبه كثیرا على بعض ...ألبى عبد الرحمن فیه من هذا الباب شيء كثیر

والسنة علیه، ولكن الشأن في كون حیحا لداللة الكتابالناس، فإن المعنى یكون ص
: وهذان قسمان ، اللفظ الذي یذكرونه دل علیه 

.أن یقال إن ذلك المعنى مراد باللفظ فهذا افتراء على اهللا: أحدهما -
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ابن عجیبةاإلمامعند التفسیر اإلشاري 
اللفظ فهذا من أن یجعل ذلك من باب االعتبار والقیاس ال من باب داللة: ثانیهما -

إشارة وهذا ینقسم إلى تسمیه الفقهاء قیاسا هو الذي تسمیه الصوفیةنوع القیاس فالذي 
﴿ َال َیَمسُُّه ِإالَّ : صحیح وباطل كانقسام القیاس إلى ذلك، فمن سمع قول اهللا تعالى 

كما أن اللوح : فقال ، المحفوظ أو المصحف إنه اللوح: وقال ) ٣٨(اْلُمَطهَُّروَن ﴾
ال یمسه إال بدن طاهر فمعاني القرآن ال نالمحفوظ الذي كتب فیه حروف القرآ

قلوب المتقین كان هذا معنى صحیحا واعتبارا یذوقها إال القلوب الطاهرة وهى
ال تدخل المالئكة بیتا فیه كلب وال جنب فاعتبر بذلك أن: صحیحا، وكذلك من قال 

ینجسه من الكبر والحسد فقد القلب ال یدخله حقائق اإلیمان إذا كان فیه ما
.)٣٩("أصاب

الحقیقة هي المعاني التي تشیر إلى: اإلشارات ": وقال ابن القیم في المدارج 
، مرئي وتارة تكون من، وهي تارة تكون من مسموع ، من بعد ، ومن وراء حجاب 

من جنس األدلة : وقد تكون من الحواس كلها، فاإلشارات ، وتارة تكون من معقول 
فیستیقظوالذهنبه الحس فیلطفصل بالجمعیةصفاء یح: وسببها ، واألعالم 

وسمعت شیخ اإلسالم . إدراكهاإلدراك أمور لطیفة ال یكشف حس غیره وفهمه عن
یدل علیه اللفظ بإشارته ما: الصحیح منها : یقول -قدس اهللا روحه -ابن تیمیة 

.من باب قیاس األولى

:اْلُمَطهَُّروَن﴾ قال ابن تیمیة﴿ َال َیَمسُُّه ِإالَّ : مثاله قوله تعالى : قلت 
اآلیة والصحیح في اآلیة أن المراد به الصحف التي بأیدي المالئكة، لكن تدل

ال بإشارتها على أنه ال یمس المصحف إال طاهر، ألنه إذا كانت تلك الصحف
یمسها إال المطهرون لكرامتها على اهللا فهذه الصحف أولى أن ال یمسها إالطاهر، 

فتوجه، أن استقبال القبلة في الصالة شرط لصحتها وهي بیت الرب : ومن هذا 
فكیف تصح صالة من لم یتوجه بقلبه إلى رب، المصلى إلیها ببدنه وقالبه شرط 

.القبلة والبدن ؟ بل وجه بدنه إلى البیت ووجه قلبه إلى غیر رب البیت
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طن وصحةوأمثال ذلك من اإلشارات الصحیحة التي ال تنال إال بصفاء البا
.)٤٠("واهللا أعلم. البصیرة وحسن التأمل 

َواْذُكْر َربََّك ﴿: قال اهللا تعالى: قال صاحب المنازل ": وقال في المدارج كذلك 
إذا نسیت غیره ونسیت نفسك في ذكرك ثم نسیتذكرك في ذكره ثم : ﴾ یعني ِإَذا َنِسیتَ 

على اإلشارة ال على یحملنسیت في ذكر الحق إیاك كل ذكر، كالم صاحب المنازل
.)٤١("التفسیر 

وقال الحافظ ابن حجر العسقالني  في فتح الباري في شرحه لحدیث ابن 
عباس المشهور في تفسیر سورة النصر وٕان فیها إشارة ألَجل النبي صلى اهللا علیه 

وفیه جواز تأویل القرآن ": وسلم وقصة ابن عباس مععمر وأهل الشورى، قال الحافظ 
وٕانما یتمكن من ذلك من رسخت قدمه في العلم ولهذا قال ، مناإلشارات بما یفهم

.)٤٢("أو فهما یؤتیه اهللا رجال في القرآن : علي رضیاهللا تعالى عنه 

قال وأما كالم الصوفیة في القرآن فلیس بتفسیر": وقال السیوطي في اإلتقان 
الدعائهم مالحدة باطنیةالسمیت: شرحه على النسفي الصالح قال التفتازاني فيابن 

أن النصوص لیست على ظاهرها، بل لها معان باطنیة الیعرفها إال المعلم، وقصدهم 
وأما ما یذهب إلیه بعض المحققین من أن : بذلك نفي الشریعة بالكلیة، قال 
فیها إشارات خفیة إلى دقائق تنكشف على أرباب النصوص على ظواهرها ومع ذلك

وبین الظواهر المرادة، فهو من كمال اإلیمان ومحض بینهاالسلوك یمكن التطبیق 
.)٤٣("العرفان 

أما ما یتكلم به أهل اإلشارات ": وقال الشیخ الطاهر بن عاشور في تفسیره 
في بعض آیات القرآن من معان ال تجري على ألفاظ القرآن ولكن بتأویل من الصوفیة

للقرآن بلأن كالمهم في ذلك تفسیر فینبغي أن تعلموا أنهم ما كانوا یدعون ونحوه
یعنون أن اآلیة تصلح للتمثل بها في الغرض المتكلم فیه، وحسبكم في ذلك

.)٤٤("أنهمسموها إشارات ولم یسموها معاني
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ابن عجیبةاإلمامعند التفسیر اإلشاري 
إنما تشیر فنسبة اإلشارة إلى لفظ القرآن مجازیة ألنها":وقال أیضا في تفسیره 

ال الثالثة وال ینتفعبها غیر أولئك، لمن استعدت عقولهم وتدبرهم في حال من األحو 
. منسبوا تلك اإلشارة لآلیةفلما كانت آیات القرآن قد أنارت تدبرهم وأثارت اعتباره

واالستعمالیة حتى تكون من لوازم اللفظ فلیست تلك اإلشارة هي حق الداللة اللفظیة
.)٤٥("وتوابعه كما قد تبین

المذكور اختلف العلماء في التفسیروقد": وقال الزرقاني في مناهل العرفان 
اإلشاري،  فمنهم من أجازه ومنهم من منعه، ومن هنا یعلم الفرق بین تفسیر الصوفیة 

الباطنیة المالحدة، فالصوفیة ال یمنعون إرادة المسمى بالتفسیر اإلشاري وبین تفسیر
القرآن ولم ال بد منه أوال، إذ من ادعى فهم أسرار الظاهر بل یحضون علیه ویقولون

وأما الباطنیة فإنهم ، سطح البیت قبل أن یجاوز البابیحكم الظاهر كمن ادعى بلوغ
.)٤٦("یقولون إن الظاهر غیرمراد أصال وٕانما المراد الباطن وقصدهم نفي الشریعة 

:شروط قبول التفسیر اإلشاري: ثالثا 

أرید بها ألقوال إنوهذه ا": قال ابن القیم في كتابه التبیان في أقسام القرآن 
اإلشارة أن اللفظ دل علیها وأنها هي المراد فغلط، وٕان أرید أنها أخذت من طریق

تفسیر على اللفظ : والقیاس فأمرها قریب، وتفسیر الناس یحاور على ثالثة أصول 
، وتفسیر على المعنى وهو الذي یذكره السلف ، لمتأخرون وهو الذي ینحو إلیها

والقیاس وهو الذي ینحو إلیه كثیر من الصوفیة وغیرهم، وهذا ال ةوتفسیر على اإلشار 
:شرائط بأس به بأربعة

.أن ال یناقض معنى اآلیة-
.وأن یكون معنى صحیحا في نفسه-
.وأن یكون في اللفظ إشعار به-
.وأن یكون بینه وبین معنى اآلیة ارتباط وتالزم-
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.)٤٧("ا فإذا اجتمعت هذه األمور األربعة كان استنباطا حسن

ال مما تقدم یعلم أن التفسیر اإلشاري": وقال الزرقاني في مناهل العرفان
: یكون مقبوال إال بشروط خمسة وهي

.أال یتنافى وما یظهر من معنى النظم الكریم-
.أال یدعى أنه المراد وحده دون الظاهر-
للََّه َلَمَع ﴿ َوإِنَّ ا: أال یكون تأویال بعیدا سخیفا كتفسیر بعضهم قوله تعالى -

.بجعل كلمة لمع فعال ماضیا وكلمة المحسنین مفعوله) ٤٨(اْلُمْحِسِنیَن ﴾ 
كذلك . أال یكون له معارض شرعي أو عقلیأن یكون له شاهد شرعي یؤیده-

.اشترطوا

ثم إن هذه شروط لقبوله بمعنى عدم رفضه فحسب، ولیست شروطا لوجوب 
ظاهر القرآن، ثم إن له شاهدا یعضده منذلك ألنه ال یتنافى و ، واألخذ به اتباعه

لم وٕانما لم یجب األخذ به ألن النظم الكریم، الشرع وكل ما كان كذلك ال یرفض 
منضبطة یوضع للداللة علیه بل هو من قبیل اإللهامات التي تلوح ألصحابها غیر

.)٤٩("بلغة وال مقیدة بقوانین 

:أنواع تلك اإلشارات : ا عراب

وعندي أن هذه اإلشارات ال تعدو واحدا من": في تفسیرهقال ابن عاشور 
:ثالثة أنحاء 

ما كان یجري فیه معنى اآلیة مجرى التمثیل لحال شبیه بذلك : األول -
)٥٠(المعنىكما یقولون مثال ﴿ َوَمْن َاْظَلُم ِممَّْن َمَنَع َمَساِجَد اللَِّه َأْن ُیْذَكَر ِفیَها اْسُمُه ﴾

ألنها مواضع الخضوع هللا تعالى إذ بها یعرف فتسجد له القلوبإشارة للقلوبأنه(
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ابن عجیبةاإلمامعند التفسیر اإلشاري 
وسعى في ومنعها من ذكره هو الحیلولة بینها وبین المعارف اللدنیة. بفناء النفوس 

.خرابها بتكدیرها بالتعصبات وغلبة الهوى

ما كان من نحو التفاؤل فقد یكون للكلمة معنى یسبق من صورتها : الثاني -
غیر معناها المراد وذلك من باب انصراف ذهن السامع إلى ما هوالسمع هو إلى

المهم عنده والذي یجول في خاطره وهذا كمن قال في قوله تعالى ﴿ َمْن َذا الَِّذي 
من ذل ذي إشارة للنفس یصیر من المقربین للشفعاء فهذا یأخذ صدى ) ٥١(َیْشَفُع ﴾

ورأیت الشیخ محي الدین . ه الكالم في السمع ویتأوله على ما شغل به قلبموقع
.هذا النوع سماعا ولقد أبدعیسمي

عبر ومواعظ وشأن أهل النفوس الیقظى أن ینتفعوا من كل شيء: الثالث -
بمواعظه ویأخذوا الحكمة حیث وجدوها فما ظنك بهم إذا قرأوا القرآن وتدبروه فاتعظوا

اقتبسوا ) ٥٢(وَل َفَأَخْذَناُه َأْخًذا َوِبیًال ﴾َفَعَصى ِفْرَعْوُن الرَّسُ ﴿فإذا أخذوا من قوله تعالى 
.أن القلب الذي لم یمتثل لرسول المعارف العلیا تكون عاقبته وباال

وكل إشارة خرجت عن حد هذه الثالثة األحوال إلى ما عداها فهي تقترب إلى 
.)٥٣("قواللباطنیة رویدا رویدا إلى أن تبلغ عین مقاالتهم 

:فسیر اإلشاري عند اإلمام ابن عجیبة الت: المبحث الثالث 

ترتكز عملیة التفسیر عند الشیخ ابن عجیبة على مزاوجة التفسیر بالظاهر 
والتفسیر باإلشارة، وهي مزاوجة تتمیز عما عهد لدى كثیر من المفسرین الصوفیة، 
بكونها أعطت للتفسیر بالظاهر المكانة الكاملة، وأولته االستیفاء التام، بحیث لم 

.یمن جانب التفسیر اإلشاري على غیرهیه

فَعَمل ابن عجیبة في البحر المدید فیه تدعیم وتعزیز لعملیة التفسیر كما هي 
سائدة معروفة في شكلها الظاهر، بعملیة أخرى الحقة تهتم باستنباط واستخالص 
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یدا، اإلشارات الدقیقة والمعاني الصوفیة اللطیفة، وهذا ما یعتبر في حد ذاته اجتهادا فر 
مؤسسا على قواعد وضوابط معینة ینفرد بها عن كثیر من المفسرین، ولذلك یمكن 
القول بأن ابن عجیبة قد أسس فعال نظریة في التفسیر، تجمع بین التفسیر بالظاهر 
والتفسیر باإلشارة، وهو وٕان لم یكن قد ترك لنا تقعیدا واضحا لمعالم هذه النظریة، فإن 

ا ممكن من خالل ما تم تجمیعه من آراء للمؤلف في حصر بعض جوانبها ومالمحه
عملیة المزاوجة والمراوحة بین التفسیرات الظاهرة واإلشارات الباطنة كما طبقها في 

والتي قعَّد لها في ثنایا كتاباته األخرى، ) اإلشارة–العبارة (تفسیره، ومن خالل ثنائیة 
.مما یشكل عنصرا بارزا في مذهبه الصوفي

:تفسیر والتأویل واإلشارة ال: أوال 

، وفسر الشيء یفسره إذا )٥٤(مشتق من الفسر وهو اإلبانة: التفسیر في اللغة 
، وهذا )٥٥(﴿َوَال َیاُتوَنَك ِبَمَثٍل ِإالَّ ِجْئَناَك ِباْلَحقِّ َوَأْحَسَن َتْفِسیًرا ﴾: أبانه، قال تعالى 

.لعظیمالموضع الوحید الذي وردت في لفظة التفسیر في القرآن ا

التفسیر مصدر فسر الشيء : " ویقول ابن عجیبة في بیان معنى التفسیر 
أوضحه وبینه، وقیل هو مشتق من سفر بمعنى وضح، یقال أسفر القمر إذا أضاء 

.نوره وأظهر األشیاء

أما في االصطالح فهو العلم الباحث عن معاني القرآن الظاهرة إفرادا وتركیبا 
.)٥٦(" وقیل غیر ذلك.وما یتوقف علیه خاصا به

وحد أبو : " وأورد ابن عجیبة تعریفین لكل من أبي حیان والزركشي فقال 
هو علم یبحث فیه عن كیفیة النطق بألفاظ القرآن، : حیان علم التفسیر فقال 

ومدلوالتها وأحكامها اإلفرادیة والتركیبیة، ومعانیها التي یحمل علیها حالة التركیب، 
.)٥٧(وتتمات لذلك
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ابن عجیبةاإلمامعند التفسیر اإلشاري 
التفسیر علم یعرف به كتاب اهللا المنزل على نبیه محمد : قال الزركشي و 

صلى اهللا علیه وسلم، واستخراج أحكامه وحكمه، واستمداد ذلك من علم اللغة والنحو 
والتصریف وعلم البیان وأصول الفقه والقراءات، ویحتاج لمعرفة أحكام النزول والناسخ 

.)٥٨(" والمنسوخ

اره لهذه التعریفات یقر بأن التفسیر في معناه العام فابن عجیبة إذن باختی
والسائد یقتضي الوقوف على عدة علوم یستمد منها، وهذا هو التفسیر بالظاهر الذي 
یأخذ به صوفینا ویعتبره ركنا أساسا في التفسیر، عكس بعض المفسرین الصوفیة 

لنص وما حمل منه الذین ال یقیمون للتفسیر بالظاهر وزنا، وال یرتضون إال بباطن ا
.على محمل اإلشارة

أما التأویل الذي غالبا ما یقارن بالتفسیر فأصله من اَألْوِل وهو الرجوع، قال 
وهو ما قرره ابن . التفسیر والمرجع والمصیر: التأویل : أبو عبیدة معمر بن المثنى 

والمرجع وأما معنى التأویل في كالم العرب فإنه التفسیر : " جریر الطبري حیث قال 
رجع، وأول : ویرى صاحب القاموس المحیط أنه من آل إلیه أْوال ومآال . )٥٩(والمصیر

وبذلك یفهم من هذا الشرح أنه ال فرق . )٦٠("دبره وقدره وفسره: الكالم تأویال وتأوله 
.بین التأویل والتفسیر فهما مترادفان

ه اللفظ من أما ابن عجیبة فقد فرق بین التأول والتفسیر حسب ما یقتضی
فالتأویل حمل اللفظ على بعض معانیه إن كان له معان یحتملها لفظه، فإن لم :معان

وقیل التأویل إخراج اللفظ عن ظاهره . التفسیر: یكن للفظ إال معنى واحد فیقال فیه 
لغرض أو لمانع ، والتفسیر هو حمل اللفظ على ما یعطیه ظاهره في عرف تخاطب 

. )٦١(العرب

ة ال یرى إذن أن التفسیر والتأویل بمعنى واحد كما ذهب إلیه فابن عجیب
الطبري وأبو عبیدة، بید أنه في ذهابه إلى أن التأویل هو حمل اللفظ على بعض 
معانیه إن كان له معان یحتملها لفظه، یكون قد تمسك بمفهوم التأویل عند اإلمام 
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رجاع والتصییر سمى الشافعي وغیره ممن أتى بعده، فالشافعي أخذا من معنى اإل
حمل اللفظ على معنى من المعاني التي یحتملها تأویال، فالتأویل في هذه الحالة 
إرجاع اللفظ وتصییره إلى واحد من هذه المعاني المحتملة، وقد سمى الشافعي في 

.)٦٢(رسالته الذهاب إلى أحد المعنیین في اللفظ المحتمل تََأوُّال

وقع مبینا في كتاب اهللا وُمَعیًَّنا في صحیح وذهب بعض العلماء إلى أن ما 
السنة المطهرة سمي تفسیرا، ألن معناه قد ظهر ووضح ولیس ألحد أن یتعرض له 
باجتهاد أو غیره، بل یحمله على المعنى الذي ورد ال یتعداه، والتأویل ما استنبطه 

.)٦٣(العلماء العالمون بمعاني الخطاب الماهرون في آالت العلوم

ب ابن عجیبة في بیان معنى التأویل مذهبا مماثال لما سبق أن ارتآه وقد ذه
التأویل صرف اآلیة إلى معنى : " والكواشي حیث قالوا بعض المفسرین أمثال البغوي

موافق لما قبلها وما بعدها، تحتمله اآلیة غیر مخالف للكتاب والسنة من طریق 
یل ینصب على اآلیة كلها ال على ویفهم من هذا التعریف أن التأو . )٦٤("االستنباط

.مفرداتها فحسب كما أنه یتضمن شروطا لیكون التأویل مقبوال

أما التعریف الثاني الذي أورده ابن عجیبة للتأویل فقد قال به كثیر من 
إنه حمل الكالم على معنى غیر : " المفسرین كما قرره األصولیون  الذین قالوا 

ب اقتضى أن یحمل على ذلك ویخرج على المعنى الذي یقتضیه الظاهر بموج
أما تعریف التأویل بمعنى الباطن الذي ذهب إلیه بعض الصوفیة فلم یقل . )٦٥("ظاهره

: " به ابن عجیبة ، بالرغم من أنه نقل بهذا الصدد عن السهروردي في عوارفه قوله 
.)٦٦("فالظاهر لفظ القرآن والباطن تأویله

التفسیر فیما تعلق بالتفسیر بالظاهر، ولذلك فهو ال یستعمل سوى مصطلح
یبدو أن - في حاالت نادرة جدا -غیر أنه من خالل استعماله لمصطلح التأویل 

التأویل عنده إنما یحتاج إلیه بعد تفسیر األلفاظ الواردة في النص، وتبین معانیها 
إلشارة الظاهرة، فالتأویل خطوة تالیة لخطوة التفسیر، لكنها ال تعني قط استنباط ا



)٢٠١٩حزیران(العشرون و السادسالعدد
٢٤٧

ابن عجیبةاإلمامعند التفسیر اإلشاري 
الصوفیة، فابن عجیبة یقصر استعمال مصطلح التأویل على ندرته في تفسیره على 

﴿َما : جانب تفسیره بالظاهر، وهو ما یتبین بجالء في معرض تفسیره لقول اهللا تعالى 
ُروَن َعَلى ﴿ِلَیالَّ َیْعَلَم َأْهُل اْلِكتَاِب َأالَّ َیْقدِ : وقوله تعالى . )٦٧(ُأِریُد ِمْنُهْم ِمْن ِرْزٍق﴾

)٦٨(َشْيٍء ِمْن َفْضِل اللَِّه َوَأنَّ اْلَفْضَل ِبَیِد اللَِّه ُیوِتیِه َمْن َیَشاُء َواللَُّه ُذو اْلَفْضِل اْلَعِظیِم﴾

فهو یفترض أن یكون استعمال التأویل أحیانا عن قصور في اللغة، وبذلك یظهر أن 
ة مستقال عن التأویل ، ألن ابن عجیبة یعتبر الفهم الصوفي الذي تنتج عنه اإلشار 

:التأویل ال یوظف إال لغرض خاص ال یستقیم خطاب القرآن للمؤل بدونه

أما اإلشارة فهي في اللغة بمعنى اإلیماء واإلیحاء ، وهي عند الصوفیة عبارة 
ار إلهیة، بها بینوا بعض معاني آیات القرآن عن لطائف الحت في قلوبهم من أنو 

ولهذا سموا أهل اإلشارة، وهو مصطلح یكثر وروده في تفسیر ابن عجیبة، أما : الكریم
إطالق كلمة تفسیر على كالم الصوفیة في تأویل آي القرآن الكریم فهي على سبیل 

د به البحث التجوز فقط، ألن علم التفسیر الذي اصطلح علیه جل المفسرین إنما یرا
تأویل آیات : " عن مراد اهللا على عكس اإلشارة، ولذلك عرفوا التفسیر اإلشاري بأنه 

القرآن على غیر ما یظهر منها بمقتضى إشارات خفیة تظهر ألهل العلم والسلوك، 
تقوم على التطابق بینها وبین الظواهر المرادة من اآلیات القرآنیة بوجه من الوجوه 

.)٦٩("الشرعیة

: " ابن عجیبة فیمیز بدوره بین التفسیر واإلشارة تمییزا واضحا حیث یقول أما
التفسیر في اللغة هو الكشف واإلیضاح، وفي االصطالح هو العلم الباحث عن 
معاني القرآن الظاهرة إفرادا وتركیبا وما یتوقف علیه خاصا به أو كالخاص، وقیدناه 

شارات، فإنها لیست بالتفسیر المتعارف، بل بالمعاني الظاهرة احترازا عن فهوم أهل اإل
.)٧٠("هي خارجة عما تؤدیه العبارة
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ویأتي هذا التمییز بین المصطلحین بصورة أوضح عند قوله في معرض 
وهو تفسیر إشارة ال تفسیر معنى : " تفسیره آلیة قرآنیة على طریق أرباب السلوك 

.)٧١("اللفظ 

ط بحقل التفسیر ارتباطا وثیقا، ویرى ابن عجیبة أن جانب اإلشارة مرتب
فالتفسیر الكامل هو الذي یجمع فیه صاحبه بین المجالین بتناسق ومراوحة تجعل 
اإلشارة توضح العبارة وتبینها أجلى بیان، وتبرز معاني النظم الكریم إبرازا محكما، وقد 
تحدث ابن عجیبة عن شروط المفسر وآدابه وأكد على أنه یجب على المفسر أن 

ن من أهل التنویر جامعا بین الحقیق والشریعة، فالمعاني الباطنیة ال یمكن أن یكو 
یغوص علیها إال من أشرقت على قلبه أنوار الشموس العرفانیة، ولكي یبلغ هذا 
المفسر هذه المرتبة علیه أن یكون ورعا زاهدا ذا همة عالیة وبصیرة نافذة، إذ كما 

ر القشر الظاهر، أما لب القرآن فال یشم له من لم یكن هكذا حظه من التفسی: یقول 
.)٧٢(رائحة ألن معاني القرآن ال تنكشف إال لقلب صفت مرآته من الصدإ

وكثیرا ما یشیر ابن عجیبة إلى هذا الصدإ الذي یطال قلوب بعض الناس 
المحجوبین عن فهم وتدبر آیات الكتاب العزیز ویؤدي إلى جمود األفهام ، وهو 

افر على تكریسه عدة عوامل عبر عنها اإلمام الغزالي بالحجب الذي الجمود الذي تتظ
یمنع القلب من التدبر والفهم، وقد أحال ابن عجیبة في هذا الصدد على كالم الغزالي 
حول هذه الحجب المانعة من التدبر ، وفیما یلي نص الكالم ننقله ألهمیته وفائدته، 

:ر والتفهم أربعة والحجب التي تمنع من التدب: یقول الغزالي 

أن یكون الهم منصرفا إلى تحقیق الحروف بإخراجها من مخارجها، : أولها 
.فهذا یكون تأمله مقصورا على مخارج الحروف فأنى تكشف له المعاني

أن یكون مقلدا لمذهب سمعه بالتقلید وجمد علیه من غیر وصول إلیه : ثانیها 
ه، فصار نظره مقصورا على مسموعه ، ببصیرة، فال یمكن أن یخطر بباله غیر معتقد

.وجمود الطبع على الظاهر یمنع من الوصول إلى الغور على الباطن: ثم قال 
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أن یكون مصرا على ذنب أو متصفا بكبر أو مبتلى بهوى مطاع، فإن : ثالثها 

ذلك سبب ظلمة القلب وصدإه، وهو كالخبث على المرآة فیمنع حلیة الحق من أن 
أعجم حجاب للقلب وبه حجب األكثرون، وكلما كانت الشهوات تتجلى فیها، وهو 

أكثر تراكما كانت معاني القرآن أشد احتجابا، وكلما خفت على القلب أثقال الدنیا قرب 
تجلي المعنى فیه، فاقلب مثل المرآة والشهوات مثل الصدإ ومعاني القرآن مثل الصور 

إذا عظمت أمتي «:علیه وسلم التي تقرر في المرآة، ولذلك قال الرسول صلى اهللا
الدنیا والدرهم نزع منها هیبة اإلسالم، وٕاذا تركوا األمر بالمعروف والنهي عن المنكر 

.)٧٣(»حرموا بركة الوحي

﴿ َتْبِصَرًة : وقد شرط اهللا تعالى اإلنابة في فهم القرآن الكریم فقال تعالى 
، وقال )٧٥(﴿ َوَما َیَتَذكَُّر ِإالَّ َمْن ُیِنیُب﴾: وقال تعالى)٧٤(َوِذْكَرى ِلُكلِّ َعْبٍد ُمِنیٍب﴾

، والذي آثر غرور الدنیا على نعیم اآلخرة )٧٦(﴿ِإنََّما َیَتَذكَُّر ُأوُلو اْألَْلَباِب﴾: تعالى 
.لیس من ذوي االلباب فلذلك ال تنكشف له أسرار الكتاب

لكلمات القرآن إال ما أن یكون قد قرأ تفسیرا ظاهرا واعتقد أنه ال معنى : رابعها 
تناوله النقل عن ابن عباس ومجاهد وغیرههما، وأن ما وراء ذلك تفسیر بالرأي ، ومن 

.فسر القرآن بالرأي فقد تبوأ مقعده من النار فهذا أیضا من الحجب العظیمة

وهكذا نجد أن الفهم اإلشاري الذي اختاره ابن عجیبة وسیلة لتذوق القرآن 
یتمیز عن التفسیر والتأویل، إذ اإلشارة ال یتوصل إلیها بعلوم واالندماج في أعماقه،

اللغة والنحو والروایة والنقل فقط ، بل البد من إلهامات وٕایحاءات تلوح لمن ترقى في 
.معراج التصوف وتوجه إلى اهللا تعالى بكلیته

:والذي یمكن استنتاجه من خالل ما سبق أن ابن عجیبة یرى 

.حلتان تسبقان مرحلة الفهم اإلشاريأن التفسیر والفهم مر 
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أن مستوى الفهم اإلشاري ال یبلغه إال من كان ورعا زاهدا ذا بصیرة نافذة ، قد 
.صفا قلبه من الحجب التي تمنع من التدبر عكس المستویات األخرى

أن اإلشارة لیست بتفسیر بقدر ما هي لطائف صوفیة دقیقة، وٕاطالق كلمة 
.هو على سبیل التجوز فحسبتفسیر على اإلشارات إنما

:بین العبارة واإلشارة والرمز : ثانیا 

بعد أن شرحنا الفروق بین التفسیر والتأویل واإلشارة، نبقى مع القسم الثالث 
الذي هو اإلشارة لنقابله بما یعرف بالعبارة كمصطلح خاص بالصوفیة، بید أن العالقة 

الظاهر والباطن، إذ ظاهر العبارة هو ما بین العبارة واإلشارة هي العالقة نفسها بین 
تدل علیه من حیث وضعیة اللغة، وٕاذا كانت لغة العبارة محددة المعنى قائمة على 

ویجب أن تكون كذلك حتى تستجیب لمتطلبات الحیاة -أسس وقواعد متعارف علیها 
تستجیب فإن لغة اإلشارة تبقى دائما حبلى بالمعاني والدالالت الروحیة التي-العملیة 

ألكثر من تجربة إنسانیة، وتحتمل بالتالي أكثر من إشارة، ولذلك كان شیخ ابن 
عجیبة محمد البوزیدي ال یقیم في أشعاره وزنا للقواعد والقوالب الشعریة المعروفة، بل 

من طلب المعاني وجدها، : " كان یوصي بإبقائها مضطربة األوزان كما هي، ویقول 
.)٧٧("ن یبقى معهاومن طلب الحروف واألوزا

وتستمد اإلشارة أهمیتها وقیمتها من اعتبار علماء األصول لداللتها، فإنهم لما 
منطوق ومفهوم، قسموا : تكلموا عن ألفاظ الكتاب والسنة وقسموا داللتها إلى نوعین 

.)٧٨(داللة المنطوق إلى داللة اقتضاء وداللة إشارة

َفُث ِإَلى ِنَساِئُكْم﴾﴿ُأِحلَّ لَ :ومثلوا لألخیرة بقوله تعالى  َیاِم الرَّ ) ٧٩(ُكْم َلْیَلَة الصِّ

وقالوا دلت اآلیة بطریق المنطوق على إحالل الجماع طول لیلة الصیام، ویؤخذ منها 
فكما استخرج علماء األصول والفقه من . بطریق اإلشارة صحة صوم من أصبح جنبا
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ابن عجیبةاإلمامعند التفسیر اإلشاري 
حكاما تشریعیة، كذلك استخرج ألفاظ القرآن الكریم والسنة المطهرة بطریق اإلشارة أ

.)٨٠(الصوفیة بطریقها علوما ربانیة

فاإلشارة إذن كما سبق أن بینا مجرد إیحاء بالمعنى دون تحدید مقصود 
متعین، عكس العبارة التي وٕان لم تكن محددة للمعنى القرآني تحدیدا قطعیا إال أنها 

ة یبقى سجین اللغة أقرب ما تكون إلى ذلك من اإلشارة، غیر أن مستعمل العبار 
الموظفة والذات المستعملة لتلك اللغة عكس مستعمل اإلشارة فهو من خالل تجربته 
الصوفیة الحیة ال یرى في العبارة سوى مجموعة من اإلشارات واإلیحاءات الدالة 
علیها، یجب علیه أن یستخرجها ویكشف عنها بطریق التفاعل مع صورها والتعاطف 

ابن عجیبة كثیرا ما یشكو من ضیق العبارة وعدم قابلیة قوالبها مع معانیها، لذلك نجد
اللغویة الستیعاب المعاني واإلشارات المراد التعبیر عنها، لذلك فهو یرى أن التجربة 

كلما : الصوفیة كلما ازدادت عمقا وتجریدا كلما ازدادت شفافیة ورقة، ولذلك قالوا 
یبة في بعض التفسیرات اإلشاریة التي اتسعت الرؤیة ضاقت العبارة، ویقول ابن عج

وهذا یسلم في طریق اإلشارة ألنها خارجة عن سیاق : أوردها في بحره المدید 
.)٨١(العبارة

ویصنف ابن عجیبة الناس حسب مستوى إدراكهم لإلشارت الصوفیة وفهمهم 
: لمعانیها إلى ثالثة أصناف 

عبارة وهم الجهال من عموم فمنهم من ال یفهم منها شیئا وال یعرف إال ظاهر ال
الناس، ومنهم من یفهم المقصود ویجد الحق بعد سماع اإلشارة وهم أهل البدایة من 

أقرب إلیه من -وهو الحق -السائرین، ومنهم من یفهم اإلشارة ویجد المشار إلیه  
.)٨٢(إشارته

فابن عجیبة یوصي دوما بضرورة حمایة اإلشارة الصوفیة من العامة ومن 
م السطحي، فللحقیقة الصوفیة سر ال یجب كشفه لغیر أربابه ومجربیه، وٕاذا ما فهمه

تم اإلفصاح عن ذلك، فالمطلوب من عامة الناس التسلیم بذلك والتفویض لقائلیه دون 
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وهذه األمور كلها ألغاز : یقول ابن عجیبة . توجیه االنتقاد إلیهم أو لومهم في شيء
ویلغزون بینهم بها وقد )٨٣(نما یتذوقها أهل الباطنوٕاشارات ال یسلمها أهل الظاهر وإ 

وبعد تفسیره آلیة النور من سورة . )٨٥(علمنا كله إشارة فإذا صار عبارة خفي: )٨٤(قالوا
وال یفهم هذا إال أهل الفناء من العارفین باهللا، : " النور تفسیرا إشاریا لطیفا قال 

.)٨٦("ه وتحققوه ذوقا وكشفاوحسب من لم یبلغ مقامهم التسلیم لما رمزوا إلی

إن استخدام ابن عجیبة لكلمة اإلشارة في تفسیر النص القرآني، وبالتالي 
توظیفه لباب اإلشارة عقب كل تفسیر بالظاهر آلیات القرآن العظیم، ال یعني أدنى 
تعارض بین العبارة واإلشارة أو بین الظاهر والباطن، ولكنها تعني استخدام مصطلح 

مزیة النص من جهة، ویتحاشى هجوم الذین جمدوا على ظواهر یتوافق مع ر 
النصوص من جهة أخرى، على اعتبار أنهم یقبلون مصطلح اإلشارة كمدلول للتفسیر 

.الصوفي الذي ال یتعلق بتفسیر ظواهر النصوص

ولهذا األمر فالنص القرآني عند ابن عجیبة تكمن أهمیة تفسیره في كونه یحمل 
ة العبارة وداللة اإلشارة، أو باألحرى داللته على المعرفة الكونیة داللة مزدوجة، دالل

: الظاهرة وداللته على المعرفة الصوفیة الباطنة، یقول عند تفسیر قول اهللا تعالى 
قد اشتملت: )٨٧(﴿َسُنِریِهُم آَیاِتَنا ِفي اَآلَفاِق َوِفي َأْنُفِسِهْم َحتَّى َیَتَبیََّن َلُهُم َأنَُّه اْلَحقُّ﴾

، )٨٨(اآلیة على مقام االستدالل في مقام اإلیمان وعلى مقام العیان في مقام اإلحسان
﴿َسُنِریِهُم آَیاِتَنا ِفي : فداللته على الكون الظاهر مقام االستدالل في مقام اإلیمان

﴿َوِفي : ، وداللته على المعرفة الباطنة مقام العیان في مقام اإلحسان اَآلَفاِق ﴾
، فالمعنى الظاهر الذي یفهمه عامة الفقهاء هو داللة النص القرآني على َأْنُفِسِهْم ﴾

.الكون الظاهر ، واإلشارة هي المعاني التي یفهمها المتصوفة

أما مصطلح الرمز فیوظفه ابن عجیبة توظیفا مماثال ، فالرمز عنده بمعناه 
فسیر القرآن ، وت)٨٩(العام یعطي نفس مدلول اإلشارة، فأهل اإلشارة هم أهل الرموز

، بید أن هناك فروقا دقیقة بین اإلشارة )٩٠(الكریم باإلشارة أو بالرمز بمعنى واحد 
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والرمز یلحظها ابن عجیبة بعنایة، مؤكدا أن الرمز یستعمل فیما هو أدق من اإلشارة 

: اإلشارة أرق وأدق من العبارة والرمز أدق من اإلشارة، فاألمور ثالثة : حیث یقول 
ارات ورموز، وكل واحدة أدق مما قبلها ، فالعبارة توضح واإلشارة تلوح عبارات وٕاش

والرمز یفرح، أي یفرح القلوب بإقبال المحبوب، فالرموز إیماء بین المحبوب وحبیبه ال 
یفهمها غیرهم، ومنها في القرآن العظیم فواتح السور، قال الشیخ زروق في شرح 

وز الحكماء فكیف بالعلماء فكیف باألنبیاء وقد حارت العقول في رم:  "الحزب الكبیر 
.)٩١(" فكیف بالمرسلین ، فكیف یطمع في حقائق رب العالمین

فابن عجیبة من خالل هذا النص یعطي لمصطلح الرمز مستوى أدق وأعلى 
من مستوى اإلشارة التي یدركها أربابها من أهل الفن، غیر أننا ال نكاد نعثر في 

التمییز بین المصطلحین، وكل ما أمكن مالحظته بهذا تفسیره على هذا النوع من 
الصدد هو استعماله أحیانا لعبارة أهل الرموز مرادفة ألهل اإلشارة، كما أنه یستعمل 

رموز : لفظة الرمز والرموز فیما یتعلق بالحروف المقطعة من فواتح السور التي هي 
.)٩٢(رمز اهللا تعالى بها بینه وبین حبیبه

ق الصوفیة بین اإلشارة والرمز بأن الرمز یكون استعماله خاصا وكثیرا ما یفر 
بتلك الشطحات التي یعبر عنها أصحاب التصوف النظري الفلسفي، ینفسون من 
خالله عن معاناتهم الباطنیة حیث یمكنهم الرمز من بعض التعبیر خوفا من أن یجر 

بدع من أجل ذلك، كما علیهم وباال من االنتقادات، بل ربما ُكفر الصوفي أو ُفسق أو
) ٦٣٨ت (وابن عربي ) ٦٦٧ت (وابن سبعین ) ٣٠٩ت(هو الشأن بالنسبة للحالج 

).٥٨٧ت ( والسهروردي 

:ویوجه الشیخ أحمد زروق معاني الرمز ویحصره في أربعة مقاصد 

.قوة الحال التي توجب التنفیس بالكالم-
.إرشاد سالك وتقریب المعنى له-
.إن الرمز الوجیز یستطیع أن یحمل دالالت واسعةمراعاة االختصار بحیث -
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.)٩٣(الحیلولة دون بلوغ حقائقهم إلى من لیس هو من طائفتهم على الحقیقة-

ویرى ابن عربي أن الرموز لیست مرادفة ألنفسها وٕانما لما رمزت له ولما ألغز 
له تعالى فیها ، ومواضعها من القرآن الكریم آیات االعتبار كلها والتنبیه على ذلك قو 

﴿َأالَّ ُتَكلَِّم : وكذلك اإلشارة واإلیماء قال تعالى ،)٩٤(﴿َوِتْلَك اْألَْمثَاُل َنْضِرُبَها ِللنَّاِس﴾: 
في قصة )٩٦(﴿َفَأَشاَرْت ِإَلْیِه﴾، أي باإلشارة، وكذلك )٩٥(النَّاَس َثَالَثَة َأیَّاٍم ِإالَّ َرْمًزا﴾

.)٩٧(ممریم لما نذرت للرحمان أن تمسك عن الكال

إن الفارق بین الظاهر والباطن وبین العبارة واإلشارة والرمز فارق كیفي ال 
كمي، فاإلشارة أفصح من العبارة والرمز أدق من اإلشارة، لذلك یصر ابن عجیبة 
على ضرورة الجمع بین الظاهر والباطن في فهم النص القرآني، ألن الظاهر یمثل 

.رموز إلیه الباطن إال من خاللهالرمز الذي ال یمكن النفاذ إلى الم
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ابن عجیبةاإلمامعند التفسیر اإلشاري 

:خاتمة 

إن تفسیر ابن عجیبة لیس تفسیرا إشاریا محضا، وٕانما هو جامع بین اإلشارة 
والعبارة، دونما إخالل بحقوق واحدة منهما، مستفیدا في ذلك من كثرة علومه في 

هي عملیة المنقوالت والمعقوالت، ومع هذا فهو یقر أن عملیة التفسیر بهذه الطریقة
العالم النحریر الذي رسخت أقدامه في العلوم "عسیرة وشاقة ال یقدم علیها إال  

الظاهرة، وجالت أفكاره في معاني القرآن الباهرة، بعد أن تضلع من العلم الظاهر، 
عربیة وتصریفا ولغة وبیانا وفقها وحدیثا وتاریخا، ویكون أخذ ذلك من أفواه الرجال، 

التصوف ذوقا وحاال، وٕاال فسكوته عن هذا األمر العظیم أسلم، ثم غاص في علوم 
.)٩٦("واشتغاله بما یقدر علیه من علم الشریعة الظاهرة أتم 

ومن ثم عقد ابن عجیبة في تفسیره الكبیر للفاتحة مبحثا مهما حول العلوم التي 
مین ، یجب على المفسر أن یتوفر علیها قبل إقدامه على تفسیر كالم اهللا رب العال

حیث نقل عن السیوطي ما ذكره في اإلتقان من العلوم الخمسة عشر التي یجب على 
اللغة، النحو، الصرف، االشتقاق، المعاني، : المفسر استیعابها وهي باختصار 

البیان، البدیع، القراءات القرآنیة، أصول الدین، أصول الفقه، أسباب النزول، الناسخ 
.)٩٧(ث، ثم أخیرا علم الموهبةوالمنسوخ، الفقه، علوم الحدی

غیر أن ابن عجیبة لم یرتض هذا الحصر الذي أورده السیوطي نقال عن 
بعض العلماء فأضاف علوما أخرى مهمة استنبطها من خالل بعض اآلیات القرآنیة 
التي تشیر وتومئ إلیها، ونبه إلى أن المفسر إنما یتوقف علیها كماال أو شرطا، إذ 

ثانویة ال یتوقف إدراكها على ضبط لقواعد معینة أو استیعاب هي في مجملها علوم
لحقول معرفیة معلومة، وقد میز المؤلف بین علوم یكثر ورودها في القرآن الكریم مثل 

القصص واألخبار وعلم المنطق وعلم التنجیم والهیئة، وبین علوم أخرى وقعت : 
.بعض اإلشارات إلى بعضها
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هوامشال
.٢٤/محمد) ١(
.٦٧: واه البخاري في صحیحه، رقم الحدیث ر )٢(
.١٧/الرعد)٣(
أحمد البردوني : ، الجامع ألحكام القرآن، تحقیق)محمد بن أحمد األنصاري(القرطبي )٤(

.٩/٢٥٩م، ١٩٦٤/هـ١٣٨٤: ٢وٕابراهیم أطفیش، دار الشعب، القاهرة، ط
محمد : ، تحقیق تفسیر القرآن العظیم، )إسماعیل بن عمر القرشي الدمشقي(ابن كثیر )٥(

م، ١٩٩٨/هـ١٤١٩: األولى .حسین شمس الدین، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، ط
٢/٢٦٨.
، تحقیق عبد الرحمان بن محمد بن قاسم، )أحمد  عبد الحلیم، مجموع الفتاوي(تیمیة )٦(

.١٣/٢٤٥م، ١٩٩٥/هـ١٤١٦مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشریف، المدینة المنورة، 

محمد : ، إعالم الموقعین عن رب العالمین، تحقیق )محمد بن أبي بكر(ابن قیم الجوزیة )٧(
م، ١٩٩١/هـ١٤١١: عبد السالم إبراهیم، دار الكتب العلمیة، بیروت، الطبعة األولى 

١/٣٥٤.
الطبعة ، دار العلم للمالیین، بیروت،)قاموس تراجم(، اإلعالم، )خیر الدین(الزركلي )٨(

.١/٢٤٠، م١٩٨٦/ هـ١٤٠٦السابعة 
، المطرب في مشاهر أولیاء المغرب، مؤسسة التغلیف والطباعة )عبد اهللا( التلیدي)٩(

.220، صم١٩٨٧/ هـ١٤٠٧: والنشر، طنجة، الطبعة الثانیة 
، الفهرسة، تحقیق عبد الحمید صالح عثمان، )أحمد بن محمد التطواني(ابن عجیبة )١٠(

.٢٦.، صم١٩٩٠/ هـ١٤١٠عة األولى دار الغد العربي، القاهرة، الطب
.٢٧.المصدر نفسه، ص) ١١(
.٢٨.نفسه، صالمصدر )١٢(
أبو : هو شیخ الشیوخ األستاذ العالمة الفقیه المفتي النحوي المدرس المتفنن المشارك) ١٣(

عبد اهللا محمد بن أحمد المرابط بن محمد بن محمد بن عبد اهللا بن یعقوب 
م، وسط أسرة أدوزیة ١٧٥١/هـ١١٦٤خر ربیع الثاني سنة ولد آ. األدوزیالسماللیالسوسي

أخذ مبادئ العلوم عن والده الفقیه أحمد المرابط، وعن ابن عمه علي بن . عریقة في العلم
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ابن عجیبةاإلمامعند التفسیر اإلشاري 
، وقیل أخذ )هـ١٢١٤ت(، وعن العالمة محمد بن إبراهیم الكرسیفیالتملي)هـ١٢٠٧ت(إبراهیم

اریف أوالد محمد بن یحیى، وهم ، وعن آل ءاز )هـ١١٨٩ت(أیضًا عن العالمة الحضیكي
شرح «مطبوع، و» عمدة الطالبین لفهم ألفظ المرشد المعین«: له مؤلفات عدة منها .أخواله

س في أخبار «في النحو، و» شرح الیوسفیة«إلبراهیم التاكوشتي، و» ُتحفة الحبیب نزهة الُجالَّ
، »الحمالء الستةمؤلف في«، و»حكم التصییر«، و»إعراب بعض القرآن«، و»أبي أْحالس

وله طرر وتقییدات كثیرة : وقال العربي األدوزي.»فتاوى متفرقة«، و»مؤلف في المغارسة«و
وافاه، رحمه اهللا، أجله المحتوم سنة .في كل كتبه مفیدة جدًا، لو ُجمعت لكانت أسفاراً 

، وذكر العالمة المختار السوسي أن موسى بن »بیر الطرفة«م، ودفن في ١٨٠٦/هـ١٢٢١
السوسي، محمد المختار : ینظر . مد الدغوغي رثاه في قصیدة من سبعة وعشرین بیتاً أح

،٢١٤-١٩٦.ص.م، ص١٩٦٠/ هـ١٣٨٠سوس العالمة، مطبعة فضالة المحمدیة، طبعة 
عبد السالم ابن سودة، إتحاف المطالع من أعالم القرن الثالث عشر والرابع، تحقیق محمد 

خیر الدین ،١٠٢.، ص١جم،١٩٩٧/هـ١٤١٧حجي، دار الغرب اإلسالمي، بیروت، 
/ هـ١٤٠٦الطبعة السابعة ، دار العلم للمالیین، بیروت،)قاموس تراجم(الزركلي، اإلعالم، 

كحالة، معجم المؤلفین، مطبعة الترقي، دمشق، طبعة ، عمر رضا ١٧.، ص٦م، ج١٩٨٦
.١١.، ص٩م، ج١٩٥٧/هـ١٣٧٦

.٣٤- ٣٠.ص.نفسه، صالمصدر)١٣(
عبد الكریم بن أحمد بن محمد بن قاسم بن سعدي بن قرِّیش، نزیل تطوان، هو الشیخ )١٤(

كان عالمة مشاركا مدرسا حافظا ضابطا خطیبا، تولى قضاء مدینة طنجة، وتوفي بالمشرق 
محمد حجي، موسوعة أعالم المغرب، دار : ینظر . هـ١١٩٧بعد أداء فریضة الحج سنة 

.٢٤٢٦.، ص٨م، ج١٩٩٦/هـ١٤١٧: ألولى الغرب اإلسالمي، بیروت، لبنان، الطبعة ا
.٣٠. نفسه، صالمصدر ) ١٥(
م، ٢٠٠٥ط، : معلمة المغرب، الجمعیة المغربیة للتألیف والترجمة والنشر، مطابع سال) ١٦(

١٨/٥٩٩٠.
.٢٢٠.المطرب، م س، صالتلیدي، ) ١٧(
.٣٢.الفهرسة، م س، صابن عجیبة، )١٨(
.٢٢١.المطرب، م س، ص، )١٩(
.٤٠.الفهرسة، م س، صة، ابن عجیب)٢٠(
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، طبقات الشاذلیة الكبرى، دار الكتب العلمیة، بیروت لبنان، ) قاسم الفاسي (الكوهن، ) ٢١(
.١٥٢.م ، ص٢/٢٠٠٥ط
.١٠١.الفهرسة، م س، صعجیبة، )٢٢(
.٣٨.نفسه، ص)٢٣(
، المباحث األصلیةالفتوحات اإللهیة في شرح، )أحمد بن محمد التطواني(ابن عجیبة )٢٤(

.٥٦.م، ص١/٢٠١٠:بیروت، ط-عاصم إبراهیم الكیالي، دار الكتب العلمیة: تحقیق
إیقاظ الهمم في شرح الحكم البن عطاء اهللا ، )أحمد بن محمد التطواني(عجیبة )٢٥(

.٢٣.م، ص٢٠٠٨محمد عزت، المكتبة التوفیقیة، طبعة : السكندري، تحقیق
.٦٠. الفهرسة، م س، صابن عجیبة، )٢٦(
.١٢٧-١٢٥. ص.نفسه، صمصدر ال) ٢٧(
فواز أحمد : ، مناهل العرفان في علوم القرآن، تحقیق )محمد عبد العظیم(الزرقاني )٢٨(

.٢/٥٦م، ١٩٩٥/هـ١٤١٥: زمرلي، دار الكتاب العربي، بیروت، الطبعة األولى 
، التبیان في علوم القرآن، دار إحیاء التراث العربي، بیروت، )محمد علي ( الصابوني )٢٩(

.١٩١.لبنان، دون تاریخ، ص
.١/٢٩٣، ، إحیاء علوم الدین، دار المعرفة، بیروت، دون تاریخ)محمد(الغزالي )٣٠(
لو كنت متخذًا خلیًال التخذت أبا بكر خلیًال، : " رواه الطبراني في المعجم الكبیر بلفظ) ٣١(

". ر وبطنولكن صاحبكم خلیل اهللا، وأنزل القرآن على سبعة أحرف، ولكل آیة منها ظه
/ ١: ( ورواه أیضًا ابن حبان في صحیحه)١٠١٠٧(برقم ) ١٠٥/ ١٠: ( المعجم الكبیر

: ( ، والطبراني في المعجم واألوسط)١٥٢/ ٧: ( ، والبزار في مسنده)٧٥( برقم ) ٢٧٦
).٥٤٠٣( برقم ) ٢٧٨/ ٩: ( ، وأبو یعلى في مسنده)٧٧٣( برقم ) ٢٣٦/ ١
محمد أبو : اإلتقان في علوم القرآن، تحقیق ،)دین عبد الرحمانجالل ال( السیوطي)٣٢(

.٢/٤٨٨م، ١٩٧٤/هـ١٣٩٤: الفضل إبراهیم، الهیئة المصریة العامة للكتاب، طبعة 
.١٠/٥٦٠ابن تیمیة ، مجموع الفتاوى، م س، ) ٣٣(
.٦/٣٧٦المصدر نفسه، ) ٣٤(
.٢/٢٨المصدر نفسه، )٣٥(
.٧٩/الواقعة) ٣٦(
.١٣/٢٤٠جموع الفتاوى، م س، تیمیة، م) ٣٧(
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ابن عجیبةاإلمامعند التفسیر اإلشاري 
، مدارج السالكین في شرح منازل )شمس الدین محمد بن أبي بكر ( ابن القیم ) ٣٨(

محمد المعتصم باهللا، دار الكتاب العربي، : السائرین بین إیاك نعبد وٕایاك نستعین، تحقیق 
.٢/٤٠٦م، 1996/هـ1416بیروت، 

.٢/٤٣١المصدر نفسه، ) ٣٩(
، فتح الباري بشرح  صحیح البخاري، تحقیق )د بن علي العسقالنيأحم( ابن حجر ) ٤٠(

.٨/٧٣٦، م٢٠٠٠/ هـ١٤٢١عبد العزیز بن عبد اهللا بن باز، دار التقوى، القاهرة، طبعة 
.٢/٤٨٥السیوطي، اإلتقان، م س، ) ٤١(
تونس، -، الدار التونسیة)محمد الطاهر بن محمد ، التحریر والتنویر(ابن عاشور )٤٢(

.١/١٦م، ١٩٨٤طبعة 
.١/١٦المصدر نفسه، )٤٣(
.٢/٥٦الزرقاني، مناهل العرفان، م س، ) ٤٤(
محمد : ، التبیان في أقسام القرآن، تحقیق )شمس الدین محمد بن أبي بكر ( ابن القیم )٤٥(

.٤٩.حامد الفقي، دار المعرفة، بیروت، لبنان، دون تاریخ، ص
.٦٩/العنكبوت) ٤٦(
.٢/٥٨عرفان، م س،الزرقاني، مناهل ال) ٤٧(
.١١٤/البقرة )٤٨(
.٢٥٥/البقرة)٤٩(
.١٦/المزمل) ٥٠(
.١/١٦ابن عاشور، التحریر والتنویر، م س، ) ٥١(
محمد نعیم العرقسوسي : ، القاموس المحیط، تحقیق )محمد بن طاهر( الفیروزآبادي ) ٥٢(

.٢/١١٠، م٢٠٠٥/هـ١٤٢٦: وآخرون، مؤسسة الرسالة، بیروت، لبنان، الطبعة الثامنة 
:٣٣/الفرقان) ٥٣(
عاصم : تفسیر الفاتحة الكبیر، تحقیق ،)أحمد بن محمد التطواني(ابن عجیبة ) ٥٤(

.٦٢.م، ص٢٠٠٦: الكیالي، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، طبعة 
صدقي محمد : ، البحر المحیط في التفسیر، تحقیق )أثیر الدین األندلسي(أبو حیان ) ٥٥(

.١/١٣هـ ، ١٤٢٠: كر، بیروت، طبعة جمیل، دار الف
یوسف : ، البرهان في علوم القرآن، تحقیق )بدر الدین محمد بن عبد اهللا( الزركشي ) ٥٦(

.١/١٣عبد الرحمان المرعشلي وآخرون، دار المعرفة، بیروت لبنان، دون تاریخ، 
عارف، محمود محمد شاكر، دار الم: ، تفسیر الطبري، تحقیق )ابن جریر(الطبري ) ٥٧(
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.١/٧٧هـ، ١٣٧٤القاهرة، طبعة عام 
.٢/١١٠الفیروزآبادي، القاموس المحیط، م س، ) ٥٨(
.٦٢.ابن عجیبة، تفسیر الفاتحة الكبیر، م س، ص) ٥٩(
أحمد شاكر، مكتبة الحلبي، مصر، : ، الرسالة، تحقیق )محمد بن إدریس(الشافعي ) ٦٠(

.٤٥٨.م، ص١٩٤٠/هـ١٣٥٨: الطبعة األولى 
.٤/١٦٩یوطي، اإلتقان، م س، الس) ٦١(
.٢/١٥٢الزركشي، البرهان في علوم القرآن، م س، ) ٦٢(
، اإلحكام في أصول األحكام، )علي بن أبي علي بن محمد بن سالم الثعلبي( اآلمدي) ٦٣(

دمشق، لبنان، دون تاریخ، –عبد الرزاق عفیفي، المكتب اإلسالمي، بیروت : تحقیق 
.٤/١٩٢س، ، السیوطي، اإلتقان، م٣/٧٣
.٥٣.ابن عجیبة، تفسیر الفاتحة الكبیر، م س، ص) ٦٤(
.٥٧/الذاریات ) ٦٥(
.٢٩/الحدید ) ٦٦(
، أصول التفسیر وقواعده، دار النفائس، عمان، )خالد عبد الرحمان( العك : ینظر ) ٦٧(

، التفسیر )محمد حسین( والذهبي . ٢٠٥.م، ص١٩٨٦/هـ١٤٠٦األردن، الطبعة الثانیة 
.٢/٣٨١ون، مكتبة وهبة، القاهرة، دون تاریخ، والمفسر 

.٦.تفسیر الفاتحة الكبیر، م س، صابن عجیبة، )٦٨(
.٢/٢٢٠ابن عجیبة، إیقاظ الهمم، م س، ) ٦٩(
.٥٢.ابن عجیبة، تفسیر الفاتحة الكبیر، م س، ص) ٧٠(
.ال یوجد ضمن الكتب الستة) ٧١(
.٨/ق) ٧٢(
.١٣/غافر) ٧٣(
.٩/الزمر)٧٤(
.١٢٣. ، ص٢٨٤١: سكري، كنز األسرار، مخ بالمكتبة الوطنیة بالرباط، رقم الع) ٧٥(
داللة اقتضاء وداللة إیماء وداللة : هناك من یقسم داللة المنطوق إلى ثالثة أقسام ) ٧٦(

داللة اللفظ على الزم غیر مقصود للمتكلم، وال : إشارة، أما داللة اإلشارة فقد عرفوها بأنها 
محمد أدیب صالح، تفسیر النصوص في الفقه : ینظر . كالم وال صحتهیتوقف علیه صدق ال

وقال الغزالي في . ١/٦٠٥م، ١٩٩٣/هـ١٤١٣اإلسالمي، المكتب اإلسالمي، القاهرة، طبعة 
فكما أن المتكلم قد یفهم بإشارته وحركته في أثناء كالمه ما ال یدل علیه نفس : المستصفى 

أبو (الغزالي : ینظر . اللفظ ما لم یقصد به ویبنى علیهاللفظ فیسمى إشارة ، فكذلك قد یتبع 
، المستصفى من علم األصول، تحقیق محمد سلیمان األشقر، مؤسسة الرسالة للطباعة )حامد

.٢/١٨٨م، ٢٠١١/ هـ١٤٣٢: والنشر والتوزیع، الطبعة الثانیة 



)٢٠١٩حزیران(العشرون و السادسالعدد
٢٦١

ابن عجیبةاإلمامعند التفسیر اإلشاري 
.١٨٧/البقرة) ٧٧(
لتفاسیر، دار الرشاد الحدیثة، ، بدع ا)أبو الفضل عبد اهللا محمد الصدیق(الغماري ) ٧٨(

.١٥١.م، ص١٩٨٦الدار البیضاء، الطبعة الثانیة، 
البحر المدید في ،)أحمد بن محمد التطواني(ابن عجیبة : ینظر عل سبیل المثال ) ٧٩(

أحمد عبد اهللا القرشي رسالن، دار الكتب العلمیة، بیروت، : تفسیر القرآن المجید، تحقیق 
.٤/٣٣م، ٢٠٠٢/هـ١٤٢٣: لبنان، الطبعة الثانیة

.١/١١٩ابن عجیبة، إیقاظ الهمم، م س، ) ٨٠(
ابن عجیبة، : ینظر . یستعمل ابن عجیبة مصطلح أهل الباطن مرادفا ألهل اإلشارة) ٨١(

وأما تفسیر أهل الباطن فهو إشارة ال تفسیر : ویراجع قوله . ٢/٢٩إیقاظ الهمم، م س، 
.٢/١١٢ابن عجیبة، إیقاظ الهمم، م س، . معنى

.من كالم الروذباري الصوفي ) ٨٢(
ویالحظ من خالل هذا النص أن . ١/١١٤ابن عجیبة، الفتوحات اإللهیة، م س، ) ٨٣(

.استعمال ابن عجیبة للفظة ألغاز مرادفة للفظة إشارة
.٣/٦٧ابن عجیبة، البحر المدید، م س، : ینظر ) ٨٤(
.٥٣/فصلت) ٨٥(
.٣/٢٤٤س، ابن عجیبة، البحر المدید، م ) ٨٦(
حیث یعبر عن  أهل ) آرباب متفرقون : (تفسیره لقول اهللا عز وجل : ینظر مثال ) ٨٧(

.٢/١٠٦ابن عجیبة، البحر المدید، م س ، . اإلشارة وأهل الرموز
.٥٧.ابن عجیبة، تفسیر الفاتحة الكبیر، م س، ص: ینظر ) ٨٨(
.١/١١٨ابن عجیبة، إیقاظ الهمم، م س، : ینظر) ٨٩(
، ألمص األعراف ، ١/٦ألم البقرة، ابن عجیبة، البحر المدید، م س ، : ظر مثال ین) ٩٠(

.٢/١ابن عجیبة، البحر المدید، م س، 
.١٩٦أحمد زروق، قواعد التصوف، القاعدة : ینظر ) ٩١(
.٤٣/العنكبوت) ٩٢(
.٤١/آل عمران) ٩٣(
.٢٩/مریم) ٩٤(
.١/١٨٩ون تاریخ، ابن عربي، الفتوحات المكیة، طبعة دار صادر، د) ٩٥(
.١/٤٩ابن عجیبة، البحر المدید، م س، ) ٩٦(
والسیوطي، . ٦٠-٥٨. ص.ابن عجیبة، تفسیر الفاتحة الكبیر، م س، ص: ینظر ) ٩٧(

.١٨٨-٤/١٨٥م س، : اإلتقان 
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٢٦٢

قائمة المصادر والمراجع

القرآن الكریم بروایة ورش عن نافع.
لغرب اإلسالمي، بیروت، لبنان، الطبعة محمد، موسوعة أعالم المغرب، دار ا) حجي(ـ ١

.عشرة أجزاء. م١٩٩٦/هـ١٤١٧: األولى 
محمد : ، التبیان في أقسام القرآن، تحقیق )شمس الدین محمد بن أبي بكر ( ابن القیم ـ ٢

.حامد الفقي، دار المعرفة، بیروت، لبنان، دون تاریخ
الكین في شرح منازل السائرین ، مدارج الس)شمس الدین محمد بن أبي بكر ( ابن القیم ـ ٣

محمد المعتصم باهللا، دار الكتاب العربي، بیروت، : بین إیاك نعبد وٕایاك نستعین، تحقیق 
.م1996/هـ1416

، تحقیق عبد الرحمان بن محمد بن قاسم، )أحمد  عبد الحلیم، مجموع الفتاوي(ابن تیمیة ـ ٤
.م١٩٩٥/هـ١٤١٦ورة، مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشریف، المدینة المن

، فتح الباري بشرح  صحیح البخاري، تحقیق عبد )أحمد بن علي العسقالني( ابن حجر ـ ٥
.م٢٠٠٠/ هـ١٤٢١العزیز بن عبد اهللا بن باز، دار التقوى، القاهرة، طبعة 

، إتحاف المطالع من أعالم القرن الثالث عشر والرابع، تحقیق )عبد السالم(ابن سودة ـ ٦
.جزآن. م١٩٩٧/هـ١٤١٧دار الغرب اإلسالمي، بیروت، محمد حجي، 

تونس، طبعة - ، الدار التونسیة)محمد الطاهر بن محمد ، التحریر والتنویر(ابن عاشور ـ ٧
.م١٩٨٤

: البحر المدید في تفسیر القرآن المجید، تحقیق ،)أحمد بن محمد التطواني(ابن عجیبة ـ ٨
: العلمیة، بیروت، لبنان، الطبعة الثانیة أحمد عبد اهللا القرشي رسالن، دار الكتب

.م٢٠٠٢/هـ١٤٢٣
المباحث األصلیة، الفتوحات اإللهیة في شرح، )أحمد بن محمد التطواني(ابن عجیبة ـ ٩

.م١/٢٠١٠:بیروت، ط-عاصم إبراهیم الكیالي، دار الكتب العلمیة: تحقیق
د الحمید صالح عثمان، دار ، الفهرسة، تحقیق عب)أحمد بن محمد التطواني(ابن عجیبة ـ ١٠

.م١٩٩٠/ هـ١٤١٠الغد العربي، القاهرة، الطبعة األولى 
إیقاظ الهمم في شرح الحكم البن عطاء اهللا ، )أحمد بن محمد التطواني(ابن عجیبة ـ ١١

.م٢٠٠٨محمد عزت، المكتبة التوفیقیة، طبعة : السكندري، تحقیق
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ابن عجیبةاإلمامعند التفسیر اإلشاري 
عاصم الكیالي، : ر الفاتحة الكبیر، تحقیق تفسی،)أحمد بن محمد التطواني(ابن عجیبة ـ ١٢

.م٢٠٠٦: دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، طبعة 
.ابن عربي، الفتوحات المكیة، طبعة دار صادر، دون تاریخـ ١٣
: ، إعالم الموقعین عن رب العالمین، تحقیق )محمد بن أبي بكر(ابن قیم الجوزیة ـ ١٤

.م١٩٩١/هـ١٤١١: العلمیة، بیروت، الطبعة األولى محمد عبد السالم إبراهیم، دار الكتب
محمد : تفسیر القرآن العظیم، تحقیق ، )إسماعیل بن عمر القرشي الدمشقي(ابن كثیر ـ ١٥

.م١٩٩٨/هـ١٤١٩: األولى .حسین شمس الدین، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، ط
صدقي محمد : فسیر، تحقیق ، البحر المحیط في الت)أثیر الدین األندلسي(أبو حیان ـ ١٦

.هـ١٤٢٠: جمیل، دار الفكر، بیروت، طبعة 
، اإلحكام في أصول األحكام، )علي بن أبي علي بن محمد بن سالم الثعلبي( اآلمديـ ١٧

.دمشق، لبنان، دون تاریخ–عبد الرزاق عفیفي، المكتب اإلسالمي، بیروت : تحقیق 
أولیاء المغرب، مؤسسة التغلیف والطباعة ، المطرب في مشاهر )عبد اهللا( التلیديـ ١٨

.م١٩٨٧/ هـ١٤٠٧: والنشر، طنجة، الطبعة الثانیة 
.، التفسیر والمفسرون، مكتبة وهبة، القاهرة، دون تاریخ)محمد حسین( الذهبي ـ ١٩
فواز أحمد : ، مناهل العرفان في علوم القرآن، تحقیق )محمد عبد العظیم(الزرقاني ـ ٢٠

.م١٩٩٥/هـ١٤١٥: ب العربي، بیروت، الطبعة األولى زمرلي، دار الكتا
یوسف : ، البرهان في علوم القرآن، تحقیق )بدر الدین محمد بن عبد اهللا( الزركشي ـ ٢١

.عبد الرحمان المرعشلي وآخرون، دار المعرفة، بیروت لبنان، دون تاریخ
الطبعة یین، بیروت،، دار العلم للمال)قاموس تراجم(، اإلعالم، )خیر الدین(الزركلي ـ ٢٢

.سبعة أجزاءم،١٩٨٦/ هـ١٤٠٦السابعة 
/ هـ١٣٨٠، سوس العالمة، مطبعة فضالة المحمدیة، طبعة )محمد المختار(السوسي ـ ٢٣

.م١٩٦٠
محمد أبو : اإلتقان في علوم القرآن، تحقیق ،)جالل الدین عبد الرحمان( السیوطيـ ٢٤

.م١٩٧٤/هـ١٣٩٤: تاب، طبعة الفضل إبراهیم، الهیئة المصریة العامة للك
أحمد شاكر، مكتبة الحلبي، مصر، : ، الرسالة، تحقیق )محمد بن إدریس(الشافعي ـ ٢٥

.م١٩٤٠/هـ١٣٥٨: الطبعة األولى 
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، التبیان في علوم القرآن، دار إحیاء التراث العربي، بیروت، )محمد علي ( الصابوني ـ ٢٦
.لبنان، دون تاریخ

محمود محمد شاكر، دار المعارف، : تفسیر الطبري، تحقیق ،) ابن جریر(الطبري ـ ٢٧
.هـ١٣٧٤القاهرة، طبعة عام 

.١٢٣. ، ص٢٨٤١: العسكري، كنز األسرار، مخ بالمكتبة الوطنیة بالرباط، رقم ـ ٢٨
، أصول التفسیر وقواعده، دار النفائس، عمان، األردن، )خالد عبد الرحمان( العك ـ ٢٩

.م١٩٨٦/هـ١٤٠٦الطبعة الثانیة 
، المستصفى من علم األصول، تحقیق محمد سلیمان األشقر، )أبو حامد(الغزالي ـ ٣٠

.م٢٠١١/ هـ١٤٣٢: مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزیع، الطبعة الثانیة 
.، إحیاء علوم الدین، دار المعرفة، بیروت، دون تاریخ)محمد(الغزالي ـ ٣١
، بدع التفاسیر، دار الرشاد الحدیثة، )د الصدیقأبو الفضل عبد اهللا محم( الغماري ـ ٣٢

.م١٩٨٦الدار البیضاء، الطبعة الثانیة، 
محمد نعیم العرقسوسي : ، القاموس المحیط، تحقیق )محمد بن طاهر( الفیروزآبادي ـ ٣٣

.م٢٠٠٥/هـ١٤٢٦: وآخرون، مؤسسة الرسالة، بیروت، لبنان، الطبعة الثامنة 
أحمد البردوني : ، الجامع ألحكام القرآن، تحقیق)ألنصاريمحمد بن أحمد ا(القرطبي ـ ٣٤

.م١٩٦٤/هـ١٣٨٤: ٢وٕابراهیم أطفیش، دار الشعب، القاهرة، ط
، طبقات الشاذلیة الكبرى، دار الكتب العلمیة، بیروت لبنان، ) قاسم الفاسي (الكوهن، ـ ٣٥
.م٢/٢٠٠٥ط

مكتب اإلسالمي، القاهرة، محمد أدیب صالح، تفسیر النصوص في الفقه اإلسالمي، الـ ٣٦
.م١٩٩٣/هـ١٤١٣طبعة 

، ٢٠٠٥ط، : معلمة المغرب، الجمعیة المغربیة للتألیف والترجمة والنشر، مطابع سالـ ٣٧
١٨/٥٩٩٠.


