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الملخص

التفسَت الصويف اإلشاري أو الفيضي ىو التفسَت الذي يعتمد على استبطان خفايا
األلفاظ دون توقف عند حدود ظواىرىا اؼبألوفة ومعانيها القاموسية .يهدف ىذا البحث
إىل تعريف التفسَت الصويف اإلشاري وابن عجيبة وحياتو واستقراء التفسَتات الصوفية
اإلشارية لآليات القرآنية فيها اؼبتعلقة بقضية اؼبنهج العملي عند الصوفية؛ مث تقييمها
ونقدىا .وأما منهج ىذه الدراسة فيعتمد يف ربليل اؼبعلومات على اؼبنهج الوصفي.
ويستخدم أيضا اؼبنهج التحليلي النقدي ،وذلك من خالل اؼبطابقة بُت الشروط اليت
حددىا العلماء لصحة التفسَت الصويف اإلشاري والتفسَتات اإلشارية .ومن نتائج ىذه
الدراسة أن بعض التفسَتات الصوفية اإلشارية اؼبتعلقة باؼبنهج العملي عند الصوفية البن
عجيبة مطابق للشروط وبعضها ـبالف ؽبا .وذبدر اؼبالحظة إىل أنو لو أريد بالتفسَت
اإلشاري تفسَت اآليات القرآنية وبيان معانيها اػبفية الباطنية فقط دون اؼبعاين الظاىرية،
لكان ىو بعينو مذىب الشيعة الباطنية ،ولكن إجاللنا البن عجيبة ووثوقنا بو من الناحية
العلمية والدينية ،واعًتافو يف تفاسَته باؼبعاين الظاىرية للقرآن وإنكاره على من يقول
بباطن القرآن دون ظاىره جيعلنا كبسن الظن بو ونقبل تفسَته اإلشاري.
الكلمات اؼبفتاحية :التفسَت اإلشاري ،البحر اؼبديد ،اؼبنهج العملي.
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Abstract
Tafsir Sufi Ishariy is one of the types of the Quranic exegesis based on
interpretations of verses that differ from the classical commentaries. This
research aimes to define Tafsir Sufi Ishariy, Ibn ‘Ajibah and his life. The
paper as well extrapolates Tafsir Sufi Ishariy for Quranic verses in the
book which related to the issue of the methods of practice. The
methodology for this research in analyzing information depends on the
descriptive and critical approach. The findings indicate that the Tafsir
Sufi Ishariy by Ibn ‘Ajibah partly match and partly contradict the
conditions of Tafsir Sufi Ishariy in this issue. In fact, if Ibn ‘Ajibah
limited his interpretation to his Ishari Batiniy views without authorization
of the commentaries outwardly, there would have been no differences
between him and the doctrine of Shiites Batiniyyah. However his
scholarly Tafsir, his confirmation of commentaries outwardly and his
condemnation of Batiniyyah understanding make his Tafsir Ishariy valid
and well concerned.
Key word: Tafsir Ishariy, al-Bahr al-Madid, the methods of practice.

مقدمة
 وتباينت فيو آراؤىم فمنهم من أجازه ومنهم،اختلف العلماء يف التفسَت الصويف اإلشاري
 ومنهم من اعتربه زيغا، ومنهم من عده من كمال اإلديان وؿبض العرفان،من منعو
.وضالال واكبرافا عن دين اهلل تبارك وتعاىل
والواقع أن اؼبوضوع دقيق حيتاج إىل بصَتة ونظرة إىل أعماق اغبقيقة ليظهر ما إذا كان
 فيكون ذلك،الغرض من ىذا النوع من التفسَت ىو اتباع اؽبوى كما فعل الباطنية والشيعة
 أو الغرض منو اإلشارة إىل أن كالم اهلل تعاىل يعز أن حييط بو،من قبيل الزندقة واإلغباد
 وأن كالمو تعاىل وضعت فيو مفاىيم وأسرار ودقائق وعجائب ال،بشر إحاطة تامة
 فيكون ذلك من ؿبض، ويتواىل إعجازه مرة بعد أخرى،تنقضي على مدار األزمان
 حدد العلماء شروطا لقبول التفسَت الصويف، وعلى الرغم من ذلك.العرفان وكمال اإلديان
. جاز األخذ بو، فإذا توفرت ىذه الشروط.اإلشاري
ومن بُت التفاسَت اليت استخدمت التفسَت الصويف اإلشاري البحر اؼبديد للشيخ ابن
 لذلك يسعى البحث إىل استقراء التفسَتات الصوفية اإلشارية لآليات القرآنية يف.عجيبة
ىذا التفسَت اؼبتعلقة باؼبنهج العملي عند الصوفية ونقدىا مدى التزامها بالشروط اليت
.حددىا العلماء
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حياة ابن عجيبة وثقافته
وبعد اغبديث عن حياة ابن عجيبة وثقافتو ،ىا كبن إذن يف رحاب حياة ابن عجيبة
بإجياز.
والدة ابن عجيبة وأسرته

اظبو الكامل كما ذكره ىو يف كتابو الفهرسة :أضبد بن ؿبمد بن اؼبهدي ،ابن اغبسُت بن
ؿبمد بن عجيبة اغبجوجي (Ibn ‘Ajibah, 1990).مفسر صويف مشارك ،من أىل

اؼبغرب .فاظبو أضبد ،وشهرتو ابن عجيبة ،وكنيتو أبو العباس
) .A’zzuzi, 2001وولد سنة 1160ه 1747 /م يف اؼبدشر (اعجيبش) من قبيلة
اغبوز اليت تقع مدينة تطوان يف سفح أحد جبالو .وىناك من يقول بأنو ولد بسوق طبيس
أقبرة). (A’zzuzi, 2001
& (Zirikli, 1986

ونشأ ابن عجيبة يف ظالل أسرة اشتهرت بالتقوى والعبادة والصالح .كان والده رجال
صاغبا صموتا منعزال يصفو ابنو بأنو كان مشتغال دبا يعنيو فقَتا من الدنيا ،يشتغل
بالنهار ،ويبيت يقرأ القرآن بالليل؛ ألنو مل حيفظو يف صغره .وأما أمو رضبة بنت ؿبمد بن
اغبسُت فيصفها ابنها بأهنا كانت ناسكة زاىدة شديدة اػبوف من اهلل تعاىل (Ibn
).‘Ajibah, 1990 & A’zzuzi, 2001
ثقافته

وؼبا بلغ سن التعلم بدأ ابن عجيبة يف هنل ثقافتو حبفظ القرآن وذبويده على يدي جده
اؼبهدي حسب اؼبنهج الذي كان متبعا حينئذ يف كثَت من البالد اإلسالمية .ومن مشاخيو

أيضا اؼبقريء احملقق أضبد الطالب والفقيو الصاحل سيدي عبد الرضبن
يف قراءة القرآن ً
الكتامي الصنهاجي واألستاذ احملقق العريب الزوادي والفقيو الصاحل سيدي ؿبمد امشل.
وموازاة مع حفظ القرآن وتعلم التجويد كان ابن عجيبة يتدارس اؼبقدمة األجرومية وألفية
ابن مالك ومنت ابن عاشر ‹ت1040ه› ومنظومة مورد الظمآن يف رسم القرآن للخراز
‹ت  ›718وجزءا من الشاطبية يف القراءات وغَتىا من الكتب ).(A’zzuzi, 2001
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وقد تتلمذ ابن عجيبة على الشيوخ اؼبربزين يف عصره بتطوان ،مث غادر إىل مدينة فاس اليت
كانت يومئذ قبلة كل متعطش للعلم واؼبعرفة من شىت اؼبدن والبوادي .وكان لشيوخو
فضل كبَت عليو وكما كان ؽبم بالغ األثر يف تكوين شخصيتو وتزويده بفيض من اؼبعارف
العقلية والنقلية.
فمن شيوخو بتطوان :أبو اغبسن علي بن طاىر بن أضبد بن ؿبمد شطَت اغبسٍت
السمايت ،وعبد الكرمي اليزغي الفاسي ،وعبد الكرمي بن قريش ،وعبد السالم بن ؿبمد بن
قريش ،وؿبمد بن اغبسن اعبنوي اغبسٍت السمايت ،وأضبد بن عبد الرضبن الرشي ،وأبو
عبد اهلل ؿبمد بن علي بن أضبد بن ؿبمد الورزازي ،وؿبمد غيالن ،وؿبمد العباس.
وأما شيوخو بفاس فمنهم :أبو عبد اهلل ؿبمد التاودي بن سودة اؼبري ،أبو عبد ؿبمد بن
أضبد بنيس ،وأبو عبد اهلل ؿبمد الطيب بن كَتان
).2001

(Ibn ‘Ajibah, 1990 & A’zzuzi,

يبدو أن ابن عجيبة التقى بعدد غَت قليل من الشيوخ يف ـبتلف العلوم وتأثر هبم .وكان
بعضهم يتمتع دبكانة رفيعة بُت العلماء واألعالم .وال شك أن ىؤالء صبيعا قد أسهموا يف
صقل مواىبو الشخصية ،وربديد اذباىو الفكري وأمدوه بزاد من القواعد والتقاليد اليت
انتفع هبا وىو يضع منهجو ،كما أضافوا إليو ثروة من اؼبعارف اليت انتفع هبا يف تأليف
كتبو القيمة.
مؤلفاته

استطاع ابن عجيبة الذي عشق اؼبعرفة وهنل من مواردىا أن يًتك لنا نتاج فكره وشبرة

قراءاتو وجهاده وفيض عبقريتو ،وذلك يف مؤلفاتو القيمة؛ منها البحر اؼبديد يف تفسَت
القرآن اجمليد ،تسهيل اؼبدخل لتنمية األعمال بالنية الصاغبة عند اإلقبال ،وأزىار البستان
يف طبقات األعيان ،والدرر اؼبتناثرة يف توجيو القراءات اؼبتواترة ،وشرح القصيدة اؼبنفرجة،
وشرح صلوات ابن مشيش ،وتبصرة الطائفة الزرقاوية ،والفتوحات اإلؽبية يف شرح اؼبباحث
األصلية ،والفتوحات القدوسية يف شرح اؼبقدمة اآلجرومية ،وفهرسة ،وإيقاظ اؽبمم يف
شرح اغبكم ).(Ibn ‘Ajibah, 1990

214

التفسَت الصويف اإلشاري يف اؼبنهج العملي عند الصوفية :دراسة نقدية يف البحر اؼبديد البن عجيبة

وفاته:
تويف ابن عجيبة عن سن يناىز الرابعة والستُت .وربديد وفاتو سنة 1224ىـ 1809 /م
أمر أصبع عليو اؼبًتصبون لو ،ومل يشذ عن ذلك سوى بعض اؼبؤرخُت اؼبعاصرين ،وكان
ذلك يوم األربعاء سابع شوال عند اإلسفار ،ودفن ببلدة أقبرة & (Zirikli, 1986
).A’zzuzi, 2001

التفسير الصوفي اإلشاري والمنهج العملي
التفسير اإلشاري وشروطه:

التفسَت الصويف اإلشاري أو الفيضي ىو التفسَت الذي يعتمد على استبطان خفايا
األلفاظ دون توقف عند حدود ظواىرىا اؼبألوفة ومعانيها القاموسية ،وإمنا يُنظر إىل اللفظة
القرآنية على أهنا ذات جوىر يدق على الفهم العادي ،وأىل التجريد وحدىم ىم الذين
يتاح ؽبم -بفضل من اهلل -العلم الذي يكشفون بو عن ىذا اعبوىر (Qusyairi,
).1981
وىذا اللون من التفسَت أيضا ال يعتمد اعتمادا كليا أو مسرفا على العقل ،إمنا ىو يعٌت
عٌت بو الصوفية بالعقل .معٌت ىذا أن استنباط اإلشارات
باألمور العقلية بال َق ْدر الذي يُ َ
اللطيفة من النص القرآين ليس عملية عقلية صرفة إال يف اغبدود اليت تضمن عدم افتيات
اإلشارة على العبارة ،فال زبرج هبا عن مألوف ما ينسجم مع األسلوب العريب سواء من
حيث اللغة أو النحو أو االشتقاق أو الفنون األدبية ،وال زبرج هبا عن الدالالت اليت
توافق أسباب النـزول واألخبار اؼبوثوقة وعلوم اغبديث واألصول والفقو (Qusyairi,
).1981

ويرى الصوفية أن التفسَت اإلشاري ىو مظهر من مظاىر اؼبعرفة وشبرات التصوف .وكان
الصوفية يزعمون أنو ىبة إؽبية ،هبا يُتأول القرآن وتُدرك معانيو بنور رباين يتجلى على قلب
العارف ،فَتى بو ما ال حص ــر لو من اؼبعاين اػبفية على العوام .فهم يؤمنون خباصية
دينحها اهلل ؽبم ىي معرفة التأويل الباطن
).1991

(Ibn Arabi, 1985 & Yusuf Zaidan,
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﴿ ََ َما ٌَ ۡعهَ ُم ذ َۡأ ٌَِهًَۥُ إِ اَّل ٱ ا ه
للُ ﴾ [آل عمران .]7 :وكذلك

للَ ٌََُ َعهِّ ُم ُك ُم ٱ ا ه
قولو تعاىلََ ﴿ :ٱذاقُُا ٱ ا ه
للُ ََٱ اللُ تِ ُك ِّم ش ًَۡ ٍء َعهٍِم[ .﴾٢٨٢البقرة]282 :

ويقول التسًتي (ت 283م) يف اختصاص الصوفية أو األولياء يف معرفة باطن القرآن
وىو فهم مراده« :إن اهلل تعاىل ما توىل وليا من أمة ؿبمد صلى اهلل عليو وسلم إال علمو
القرآن إما ظاىرا وإما باطنا .قيل لو :إن الظاىر نع ـ ــرفو ،فالباطن ما ىو؟ قال :فه ـ ـ ـ ـ ـ ــمو،
وإن فهمو ىو اؼبراد» ).(Tustari, 2004
ويقول القشَتي (ت465ه)« :أكرم األصفياء من عباده بفهم ما أودعو من لطائف
أسراره وأنواره الستبصار ما ضمنو من دقيق إشاراتو وخفِّى رموزه ،دبا َّلوح ألسرارىم من
مكنونات ،فوقفوا دبا خصوا بو من أنوار الغيب على ما استًت عن أغيارىم ،مث نطقوا على
مراتبهم وأقدارىم ،واغبق -سبحانو وتعاىل -يلهمهم دبا بو يكرمهم ،فهم بو عنو ناطقون،
وعن لطائفو ـبربون ،وإليو يشَتون ،وعنو يفصحون ،واغبكم إليو يف صبيع ما يأتون بو
ويذرون» ).(Qusyairi, 1981
ويدعم يف ذلك قول رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم(( :إن اهلل تعاىل قال .... :وما
ٍ
بشيء أحب إىل فبا افًتضتو علي ،وما يزال عبدي يتقرب إيل بالنوافل
تقرب إيل عبدي
َّ
حىت أحبو فإذا أحببتو كنت ظبعو الذي يسمع بو ،وبصره الذي يبصر بو ،ويده اليت
يبطش هبا ،ورجلو اليت ديشي هبا ،وإن سألٍت أعطيتو ولئن استعاذين ال عيذنو)) [رواه

اإلمام البخاري يف باب التواضع].
واعبدير بالذكر أن ال نزاع بُت أحد من أىل اإلسالم يف أن اإلديان والعبادة والتقوى،
وؾباىدة النفس ؽبا أثرىا يف تنوير العقل ،وىداية القلب ،والتوفيق إىل إصابة اغبق يف
األقوال ،والسداد يف األعمال ،واػبروج من مضايق االشتباه إىل باحات الوضوح ،ومن
اضطراب الشك إىل ثبات اليقُت ).(Qaradhawi, 2004
وال نزاع كذلك يف أن يكشف اهلل لبعض اؼبتقُت من عباده من حقائق العلم ،وأنوار
اؼبعرفة يف فهم كتابو أو سنة نبيو ،دبحض الفيض اإلؽبي والفتح الرباين – ما يلهث كثَتون
ليحصلوا عليو باؼبذاكرة والتحصيل ،فال يظفرون دبا يدانيو ،بشرط أن حيصلوا األدوات
الضرورية لفهم العلم ).(Qaradhawi, 2004
216
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ويبدو فبا سبق ذكره أن التفسَت اإلشاري أو التأويل الباطٍت عند الصوفية خيتلف فيما يراه
الباطنية على أن للقرآن ظاىرا وباطنا ،ذلك ألن الباطنية مل يعًتفوا بظاىر القرآن واعًتفوا
بالباطن فقط ،وتعمدوا أن يفسروا الباطن على ما يتفق ونواياىم السيئة .وأما الصوفية
فقد اعًتفوا بظاىر القرآن ومل جيحدوه ،كما اعًتفوا بباطنو.
فللباطنية رأي خاص حول مصطلح التأويل ،ويف رأيهم أن التأويل ىو باطن اؼبعٌت أو رمزه
أو جوىره ،وىو حقيقة مستًتة وراء لفظة وال تدل عليها ،أي أن القرآن الكرمي أنزل على
ؿبمد بلفظو ومعناه الظاىر للناس ،وأما أسراره التأويلية الباطنية فقد خص هبا عليا
واألئمة من بعده .فجعل عز وجل ظاىره معجزة رسولو وباطنو معجزة األئمة من أىل
بيتو وىو ال يوجد إال عندىم ،وال يستطيع أحد أن يأيت بظاىر الكتاب غَت ؿبمد ﷺ
وال أن يأيت بباطنو غَت األئمة من ذريتو ).(Nukman, n.d
ومن تفسَتات الباطنية الفاس ـ ـ ــدة يف القـ ــرآن أهنم يقولون يف قولو تعاىل:
دَا ُۥَ ه َد ﴾ [النمل ]16 :إن اإلمام عليا ورث النيب يف علمو ( .(Zurqani, n.dويف قولو
تعاىل﴿ :ذَثا ۡد ٌَذَا أَ ِتً نَ ٍَة ََذ اَة﴾ [اؼبسد ]1 :مها أبو بكر وعمر ).(Qardhawi, n.d
﴿ ََ ََ ِس َ
عهَ ٍۡ َٰ َمهُ
ز ُ

ويف ذلك يقول التفتازاين (ت 793ىــ)« :وظبوا الباطنية الدعائهم أن النصوص ليست
على ظواىرىا بل ؽبا معان باطنة ال يعرفها إال اؼبعلم ،وقصدىم بذلك نفي الشريعة
بالكلية» ).(Tiftazani, 2000
ويستدرك التفتازاين قائال« :وأما ما يذىب إليو بعض احملققُت من أن النصوص على
ظواىرىا ومع ذلك فيها إشارات خفية إىل دقائق تنكشف على أرباب السلوك ديكن
التطبيق بينها وبُت الظواىر اؼبرادة فهو من كمال العرفان وؿبض اإلديان»
).2000

(Tiftazani,

وىذا اللون من التفسَت منو ما ىو مقبول ،ومنو ما ليس دبقبول .ولقد حدد العلماء
الشروط اليت جيب أن تتوفر يف التفسَت الصويف اإلشاري حىت يكون تفسَتا مقبوال وىي
أن ال يكون منافيا للظاىر من النظم القرآين الكرمي ،وأن يكون لو شاىد شرعي يؤيده،
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وأن ال يكون لو معارض شرعي أو عقلي ،وأن يعًتف باؼبعٌت الظاىر أوال ،إذ ال يطمع
يف الوصول إىل الباطن قبل إحكام الظاىر ).(Zahabi, 1995

المنهج العملي عند الصوفية:

تصفية القلب وؾباىدة النفس وىواىا وشـهوااا وحظوظهـا ىـي أسـس وبدايـة السـالكُت يف
الطريــق إىل مرضــاة اهلل تعــاىل والتقــرب إليــو .والبدايــة ال تكفــي للوصــول إىل غايــات الطريــق
وهناياتــو إال باالســتغراق يف الرياضــات واألعمــال الصــاغبات .يقــول حيــِت بــن معــاذ ال ـرازي
‹ت 258ىـ›« :جاىد نفسك بأسياف الرياضة» ).(Ghazali, n.d
ويقــول أبــو حامــد الغ ـزايل ‹ت 505ى ـ›« :فــإذا منتهــى الرياضــة أن جيــد قلبــو مــع اهلل تعــاىل
علـ ــى الـ ــدوام ،وال ديكـ ــن ذلـ ــك إال بـ ــأن خيلـ ــو عـ ــن غـ ــَته ،وال خيلـ ــو عـ ــن غـ ــَته إال بطـ ــول
اجملاىدة» ).(Ghazali, n.d
ويتفق ىذا الرأي بقولو تعاىل:

غىٍِهَ [ ﴾٩٦العنكبوت.]69 :
ٱ ۡن ُم ۡح ِ

عثُهَ َى ۚا ََ ِإنا ٱ اللَ نَ َم َع
﴿ ََٱنا ِزٌهَ َٰ َج ٍَذَُا فٍِىَا نَىَ ٍۡ ِذٌَىا ٍُمۡ ُ

ولذلك فإن السادة الصوفية ال يكتفون بأن يوضحوا ؼبريـديهم والسـالكُت لطـريقهم أحكـام
الشــرع وآدابــو ومــا يتطلبــو الســلوك مــن واجبــات وأعمــال دبجــرد الكــالم النظــري ،ولكــنهم
باإلضافة إىل ذلك يأخذون بيد تلميذىم ويسَتون بو يف مدارج الًتقـي ،ويرافقونـو يف صبيـع
مراح ــل س ــَته إىل اهلل تع ــاىل ،حييطون ــو برع ــايتهم وعن ــايتهم ،ويش ــملونو بعطفه ــم وحن ــاهنم،
يذكرونـ ــو إذا نسـ ــي ،ويقومونـ ــو إذا اكبـ ــرف ،ويتفقدونـ ــو إذا غـ ــاب ،وينشـ ــطونو إذا فـ ــًت ...
وىكذا يرظبون لو اؼبنهج العملي الذي ال بد عليو أن يسَته إىل اهلل تعاىل.
إن الصــوفية أربــاب أعمــال وأحـوال ال أربــاب دعــاوي وأقـوال ،فمــا أســهل الكــالم والتعلــيم،
وما أصعب العمل والتطبيق.
ويقصد باؼبنهج يف ىذه الدراسة :صبلة مـا وضـعو الصـوفية مـن شـروط وأسـس ،ومـا حـددوه
مــن قواعــد ،تــنظم حيــاة الســالكُت واؼبريــدين الــذين ينتســبون إىل التصــوف ،وربــدد ؽبــم مــا
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يكلفون بو من واجبات وأعمال تعينهم على ؾباىـدة أىـوائهم واـذيب نفوسـهم ،وتصـلهم
باهلل تعاىل ،ليكونوا أىال لعطائو وفضلو.
واؼبــنهج -هبــذا التحديــد -يهــتم باعبانــب العملــي مــن التصــوف ،ومــن مث كــان وثيــق الصــلة
بالطريق ،الذي ديثل "رحلة السالكُت" و"سفرىم" إىل اهلل ).(Madkur, 1972
واختلف الصوفية فيما وضـعوه مـن منـاىج ،لتنظـيم اغبيـاة الصـوفية .وىـم يشـَتون إىل ذلـك
فيمــا ذكــروه مــن أن الطــرق إىل اهلل تعــاىل بعــدد النجــوم ،أو بعــدد اػبلــق ،أو بعــدد أنفــس
السالكُت ).(Madkur, 1972
ويعــد ىــذا االخــتالف بــُت اؼبنــاىج نتيجــة طبيعيــة ؼبــا كــان بــُت الصــوفية مــن اخــتالف يف
اؼبشــارب واألذواق واؼبواجيــد حــىت «لــو ســئل مــنهم مائــة ،لســمع مــنهم مائــة جـواب ـبتلــف
قلما يتفق منها اثنان» كما يقول الغزايل ).(Ghazali, n.d
ولـيس أدل علـى ذلـك مـن اخـتالفهم يف ربديــد مـدلوالت بعـض اؼبقامـات كـالفقر أو الزىــد
أو التوك ــل أو الرض ــا وكبوى ــا ،ب ــل إهن ــم اختلفـ ـوا يف ربدي ــد م ــدلول التص ــوف نفس ــو .وم ــن
دواعــي ىــذا االخــتالف -كــذلك -أن الصــوفية اختلفـوا يف ربديــد النتــائج أو الثمـرات الــيت
حيصـلها السـالكون ،أو افـو نفوسـهم لتحقيقهـا .فهـذا يتطلـع إىل اؼبعرفـة ،وذاك يســعى إىل
الوالية ،وثالث يرجو أن حيقق مقام القـرب ،أو اؼبشـاىدة أو الفنـاء أو كبوىـا مـن اؼبقامـات.
ومن شأن ىذا االختالف يف الغايات أن يؤدي إىل االختالف يف اؼبناىج اليت ىـي وسـائل
لتحقيــق ىــذه الغايــات ،ومــن مث خيتلــف اؼبــنهج مــن صــويف آلخــر ،مــن حيــث العناصــر الــيت
تكون منها ىذه اؼبناىج ،ومن حيث درجة االىتمـام بكـل عنصـر منهـا كـذلك (Madkur,
).1972
ويسمى الغزايل ‹ت 505ىـ› العلم بأحكام اجملاىدات واؼبنهج العملي عند الصوفية بعلم
اؼبعاملة ،ويقول« :وأعٍت بعلم اؼبعاملة ما يطلب منو مع الكشف العمل بو»
).n.d
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وىذا العلم ديكن فهمو يف ضوء ما ذكره ابن خلدون أنو العلم بكيفية تطهَت القلب من
اػببائث والكدورات بالكف عن الشهوات ،وإطباد القوى البشرية بقطع صبيع العالئق
البدنية ،واالقتداء باألنبياء صلوات اهلل عليهم يف صبيع أحواؽبم ).(Ibn Khaldun, 1991
وكان ابن عجيبـة مـن ىـؤالء العلمـاء والصـوفية الـذين ألقـوا ضـوءا علـى ذلـك اؼبـنهج العملـي
عن ــد الص ــوفية م ــن خ ــالل تفس ــَته اإلش ــاري .وترك ــز ى ــذه الدراس ــة يف تفس ــَته ع ــن ص ــحبة
الشيخ والذكر والعزلة واػبلوة .وكان تفسَته اإلشاري كما يلي:

التفسير اإلشاري عند ابن عجيبة في المنهج العملي الموافق للشروط.

بعض تفسَتات ابن عجيبة مطابقة للشروط اليت حددىا العلماء مثل قضية صحبة

َٰ
اس ِج أَ َۡ
غ ۡد قُهُُتُ ُكم ِّم ۢه تَ ۡع ِذ َر ِنكَ فَ ٍِ ًَ َكٱ ۡن ِح َج َ
الشيخ .أشار ابن عجيبة يف قولو تعاىل﴿ :ثُ ام قَ َ
ۚ
ق فٍََ ۡخ ُش ُج ِم ۡىًُ ٱ ۡن َما ۚ ُء
اس ِج نَ َما ٌَرَفَ اج ُش ِم ۡىًُ ٱ ۡۡلَ ۡو َٰ ٍَ ۚ ُش ََ ِإنا ِم ۡى ٍَا نَ َما ٌَ ا
شق ا ُ
أَ َ
ش ُّذ قَ ۡغ َُج ََإِنا ِمهَ ٱ ۡن ِح َج َ
ََإِنا ِم ۡى ٍَا نَ َما ٌَ ٍۡثِطُ ِم ۡه َخ ۡشٍَ ِح ٱ ا ه
للِ ََ َما ٱ اللُ تِ َٰ َغفِ ٍم َع اما ذ َۡع َمهُُنَ ﴾ [البقرة ]74 :إىل أن من

أساء األدب مع أستاذه أو شيخو قسا قلبو.
يقول ابن عجيبة« :كل َمن أساء األدب مع أستاذه ،أو خرج عن دائرتو إىل غَته ،قسا

قلبو ،وذىب حالو ولُبو ،فإن رجع قريباً واسـ ـ ـ ـ ـتدرك ما فات ،الن قلبو وهنض حالو ،وإال
وقع يف مهاوي القطيعة ،ومل يأت منو شيء» ).(Ibn ‘Ajibah, 2005
فالشــيخ عنــد الصــوفية ىــو اإلنســان الكامــل يف علــوم الشـريعة والطريقــة واغبقيقــة ،البــالغ إىل
حد التكميل فيها؛ لعلمو بآفات النفوس وأمراضها وأدوائها ،ومعرفتو بـذوااا ،وقدرتـو علـى
شفائها والقيام هبداىا ،إن استعدت ووفقت الىتدائها ).(Kasyani, 1992
كان من مقتضيات الطريق العملي جملاىدة النفس والتحلي بالكماالت اػبلقيـة عنـد عمـوم
الصوفية صحبة الشيخ الوارث احملمدي واؼبرشد الصادق الذي تـزداد بصـحبتو إديانًـا وتقـوى
وأخالقًا ).(Abd. Qadir Isa, 2001
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وإن الشــيخ للمريــد كاألســتاذ اؼبعلــم للطالــب ،ويكــاد الصــوفية جيمع ــون علــى أن اؼبريــد ال
يس ــتطيع أن يس ــلك ى ــذا الطري ــق دون موج ــو ومرش ــد؛ ألن طري ــق التص ــوف طري ــق ص ــعب
متشــعب اؼبســالك ،كثــَت اؼبنحنيــات ،ي ـًتبص بالســالك فيــو أعــداء أشــداء مــنهم :الشــيطان
والــنفس واؽبــوى .بــل يقــول أبــو يزيــد البســطامي ‹ت 261ىـ ـ› « :مــن مل يكــن لــو أســتاذ
فإمامو الشيطان» ).(M. Zaki Ibrahim, 2004
وقد اتفق أىل اهلل على أن من ال أدب لو ال سَت لو ،ومن ال سَت لو ال وصول لو ،وأن
صاحب األدب يـبلغ يف قليل من الزمن مبلغ الرجـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال .فاألدب مع الش ـ ـ ـ ـ ــيخ يطلب من
اؼبريد الصادق كي يتحقق لو الوصول إىل مطلوبو ).(Abd. Qadir Isa, 2001
وبالنظر يف كالم ابن عجيبة يف تفسَته اإلشاري قبد أنو مشكل من حيث الظاىر وسياق
اآلية .وقد ادعى يف اآلية خالف ما ذكره اؼبفسرون من أن علة قسوة القلوب يف اآلية
إنكار اليهود ما رأوا من إحياء القتيل ،أو صبيع ما عدد من اآليات (Baidhawi,
) ، 1418Hال بسبب إساءة األدب مع األستاذ .ولكن ؽبذا التفسَت اإلشاري وجو جيري
عليو؛ ألن علة قسوة القلوب إما إنكار اليهود وإما غَته وىو إساءة األدب مع األستاذ.
وال شك يف أن أساءة األدب مع األستاذ تؤدي إىل قسوة القلوب ألن سوء األدب حىت
مع غَت األستاذ منهي عنو يف الشرع .فهذا التفسَت اإلشاري مالزم للمأثور مالزمة العلة
شرعا كالعلة الذي نزلت فيو.
للمعلول ،وأجراه يف اآلية وإن مل تـُنَ َّـزل فيو ،لكونو يعد ً
وىذا اػبطاب وإن كان عن اليهود فيو ألىل اإلسالم نظر واعتبار.

أيضا باؼبعٌت الظاىري اعًتافًا بو حيث يقول﴿ :ثُ ام قَ َغ ۡد قُهُُتُ ُكم﴾ يا
ويذكر ابن عجيبة ً
معشر اليهود ،ويبست فلم تلن ومل زبضع ،مع ما رأت من اآليات كانفجار اغبجر باؼباء
اؼبن والسلوى ،وتظليل الغمام ،وإحياء اؼبيت وغَت
يف التيو ،وإنزال ّ
).2005

ذلك» (Ibn ‘Ajibah,

خ
ويشَت ابن عجيبة يف قولو تعاىلَ ََ ﴿ :ستَ ۡطىَا َعهَ َٰى قُهُُتِ ٍِمۡ إِ ۡر قَا ُمُا فَقَانُُا َس ُّتىَا َس ُّب ٱن ا
غ َٰ َم َٰ َُ ِ
ض نَه وا ۡذع َُُا ِمه دَُوِ ًِۦ إِ َٰنٍَ ها ناقَ ۡذ قُ ۡهىَا إِرا َشطَطًا﴾ [الكهف ]14 :إىل حركة
ََٱ ۡۡلَ ۡس ِ

الواجدين يف وقت الذكر.
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بعض اؼبشايخ على
اقتباسا من كالم الورذبيب« :قد استدل هبذه اآلية ُ
يقول ابن عجيبة ً
حركة الواجدين يف وقت السماع والذكر؛ ألن القلوب إذا كانت مربوطة باؼبلكوت وؿبل
حركها أنواعُ األذكار وما يَِرد عليها من فنون السماع» ).(Ibn ‘Ajibah, 2005
القدس َّ
تعاىل﴿ ََ َستَ ۡطىَا َعهَ َٰى

ومن ىنا يتضح أن ىذا التفسَت اإلشاري مشكل؛ ألن اؼبراد بقولو
قُهُُتِ ٍِمۡ ﴾ وقويناىا بالصرب على ىجر الوطن واألىل واؼبال ،واعبراءة على إظهار اغبق
والرد على دقيانوس اعببار ﴿إِ ۡر قَا ُمُا﴾ بُت يديو ) ،(Baidhawi, 1418Hال حركة
الواجدين يف وقت الذكر.
ولكن ىذا التفسَت اإلشاري وجو مقبول؛ ألن الوجد عند الصوفية كما ذُكِر عن اعبنيد
‹ت 297ىـ› أنو قال« :كل ما صادف القلب من غم أو فرح فهو وجد» (Tusi,
عرف ابن عريب ‹ت 638ىـ› الوجد بأنو «ما يصادف القلب من األحوال
) .2001وقد ّ
اؼبفنية لو عن شهوده .والتواجد ىو استدعاء الوجد ،وقيل إظهار حالة الوجد من غَت
وجد» ).(Said Harun Asyur, 2004
فرباط القلوب إما تقوية القلوب وإما غَته وىو شيء يًتتب على رباط القلوب ،وذلك
الوجد ،فرباط القلوب أصل يف ربصيل الوجد .فالتفسَت اإلشاري ىنا معلول قام عليو
التفسَت الصحيح.
والوجد عند الصوفية سر صـفات البـاطن كمـا أن الطاعـات سـر صـفات الظـاىر ،وصـفات
الظــاىر اغبركــة والســكون وصــفات البــاطن األح ـوال واألخــالق ) .(Fawi, 1992ىــذا مــا
يؤكده عمرو بن عثمان اؼبكي بقولو« :ال يقع على كيفية الوجد عبارة؛ ألهنا سـر اهلل تعـاىل
أيض ــا« :إن الوج ــد مكاش ــفات م ــن
عن ــد اؼب ــؤمنُت اؼب ــوقنُت» ) .(Tusi, 2001وقي ــل ً
اغبق» ).(Tusi, 2001 & Fatimah Fuad, 1997
وكان الشاطيب ‹ت 790ىـ› يؤكد على ضرورة فهم التواجد الصحيح الذي ىو من أثر
رقة النفس واضطراب القلب ،وذلك لكي يتضح الفرق بُت ما حدث عند اؼبتصوفة
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اؼبتأخرين وبُت اؼبتقدمُت من أصحاب رسول اهلل  والصوفية األوائل يف التواجد
(Syatibi, 2000).

أيضا اعًتافًا بوَ ﴿:وَربَطۡنَا َعهَ َٰى قُهُُتِ ٍِمۡ ﴾أي:
ويفسر ابن عجيبة باؼبعٌت الظاىري ً
قويناىم ،حىت اقتحموا مضايق الصرب على ىجر األىل واألوطان ،والنعيم واإلخوان،
واجًتأوا على الصدع باغبق من غَت خوف وال حذر ،والرد على دقيانوس اعببار؛﴿ إر
قَا ُمُا ﴾أي :انتصبوا إلظهار شعار الدين» ).(Ibn ‘Ajibah, 2005
واعبدير بالذكر أن ىذا التفسَت يشبو ما أشار إليو السلمي ‹ت 412ىـ› بقولو« :وظبعت
بعض مشاخينا يستدل هبذه اآلية يف حركة الواجدين يف وقت السماع والذكر .إن القلوب
إذا كانت مربوطة باؼبلكوت وؿبل القدس حرك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـتها أنوار األذكار وما يرد عليها
م ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـن فنون السماع واألص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـل قولو تعاىل ﴿:وربطنا

عهى قهُتٍم إر قَا ُمُا

﴾»

).(Sulami, 2001

التفسير اإلشاري عند ابن عجيبة في المنهج العملي المخالف للشروط.

قبد بعض تفسَتات ابن عجيبة اإلشارية ـبالفة للشروط اليت حددىا العلماء .يف قضية
غ َٰى ِم ۡى ٍُ ُم ٱ ۡن ُك ۡف َش قَا َل َم ۡه
العزلة مثال ،يشَت ابن عجيبة يف قولو تعاىل۞ ﴿:فَهَ اما أَ َح ا
ظ ِعٍ َ

وصا ِسي ِإنَى ٱ ا ه
وصا ُس ٱ اللِ َءا َمىاا تِٱ اللِ ََٱ ۡش ٍَ ۡذ تِأَواا ُم ۡغهِ ُمُنَ َستاىَا
للِ َقا َل ٱ ۡن َح َُا ِسٌُُّنَ وَ ۡحهُ أَ َ
أَ َ
َٰ
ۡ
ه
ۡ
َ
َ
ش ٍِ ِذٌهَ ََ َم َك ُشَا ََ َم َك َش ٱ اللُ ََٱ اللُ َخ ٍۡ ُش
عُ َل فٱكر ُۡثىَا َم َع ٱن ا
َءا َمىاا تِ َما أوضَ ندَ ََٱذاثَ ۡعىَا ٱن اش ُ
ٱ ۡن َٰ َم ِك ِشٌهَ ﴾ [آل عمران ]54-52 :إىل وجوب فرار اؼبريد من الوطن الذي يظهر فيو

اإلنكار.
ويقول ابن عجيبة « :جيب على اؼبريد الصادق الذي يطلب دواء قلبو ،أن يفر من الوطن
الذي يظهر فيو اإلنكار إىل الوطن الذي يكثر فيو اإلقرار ،يفر إىل من يعينو على نصر
الدين من األبرار اؼبقربُت ،الذين جيعلهم اهلل حواري الدين  ....فاؼبؤمن يفر بدينو من
شاىق جبل إىل شاىق جبل حىت يدركو اؼبوت ،وما زالت األكابر تفر بنفسها إىل شواىق
اعببال ،يهربون من حس الدنيا وشغبها ،وال يرافقون إال من يستعُت هبم على ذكر اهلل،
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وىم أىل التجريد الذي اصطفاىم اهلل ػبالص التوحيد ،فروا إىل اهلل فآواىم اهلل»

(Ibn

).‘Ajibah, 2005
ويشهد ىذا القول حبديث رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم(( :يوشك أن يكون خَت مال
اؼبسلم غنم يتبع هبا شعف اعببال ومواقع القطر ،يفر بدينو من الفنت[ )).رواه البخاري
يف كتاب الرقاق].
إن فائدة العزلة التخلص عن اؼبعاصي اليت يتعرض اإلنسان ؽبا غالبا باؼبخالطة ويسلم
منها يف اػبلوة ،وىي الغيبة والنميمة والرياء والسكوت عن األمر باؼبعروف والنهي عن
اؼبنكر ومسارقة الطبع من األخالق الرديئة واألعمال اػببيثة اليت يوجبها اغبرص على
الدنيا ).(Ghazali, n.d
أيضا؛ ألن ىذه اآلية نزلت بصيغة عيسى
ومن الواضح أن ىذا التفسَت اإلشاري مشكل ً
عليو السالم ويف استنصاره ؼبا أرادوا قتلو) ، (Abu Hayyan, 1420Hال فرار اؼبريد من
الوطن الذي يظهر فيو اإلنكار ،فتختص دبن نزلت بو وفيو ،وال ديكن تشبيهو بو ليكون
تفسَتا لآلية.
ولكنو مع ذلك يفسر باؼبعٌت الظاىري اعًتافًا بو حيث يقول:
ۡ ۡ
ُّق ما يدرك باغبواس ،بعدما بُعث إليهم ،وأرادوا
من بٍت إسرائيل ﴿ٱن ُكف َش﴾  ،وربققو َربَق َ
وصا ِسي إِنَى ٱ ا ه
فر منهم واستنصر عليهم﴿ ،قَا َل َم ۡه أَ َ
للِ﴾ ملجئاً إىل اهلل ،أو ذاىباً
قتلوَّ ،
إىل نصر دينو» ) .(Ibn ‘Ajibah, 2005وعلى الرغم من ذلك ،ىذا التفسَت الظاىري
مشكل أيضا ألنو ـبالف ؼبا ذكره اؼبفسرون أن عيسى عليو السالم استنصر عليهم ،ال
غ َٰى﴾
﴿۞فَهَ اما أَ َح ا
ظ ِعٍ َ

الفرار.
ط ُح ُّة ٱن ا
غا ِء ََٱ ۡنثَ ِىٍهَ
خ ِمهَ ٱنىِّ َ
ش ٍَ َٰ َُ ِ
ويشَت ابن عجيبة يف قولو تعاىلُ ﴿ :صٌِّهَ نِهىاا ِ
ََٱ ۡنقَ َٰىَ ِطٍ ِش ٱ ۡن ُمقَىطَ َش ِج ِمهَ ٱ ا
ز َٰ َرنِكَ َم َٰرَ ُع
ة ََٱ ۡنفِ ا
ض ِح ََٱ ۡن َخ ٍۡ ِم ٱ ۡن ُم َ
غ اُ َم ِح ََٱ ۡۡلَ ۡو َٰ َع ِم ََٱ ۡن َح ۡش ه ِ
نز ٌَ ِ
ب﴾ [آل عمران ]14 :إىل أن األذكار من الشهوة إذا
ٱ ۡن َحٍَ َُٰ ِج ٱنذ ُّۡوٍَ ها ََٱ اللُ ِعى َذيۥُ ُح ۡغهُ ٱ ۡن َ َما ِ

قطعت القلب من الشهود أو ّفًتتو عن السَت إىل اؼبلك اؼبعبود؛ أي أنو يشبو األحوال
باػبيل واألذكار باألنعام.
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يقول ابن عجيبة« :كل ما يقطع القلب عن الشهودُ ،أو يـُ َفتـ ُِّرهُ عن السَت إىل اؼبلك
اؼبعبود ،فهو شهوة ،كائناً ما كان ،أغياراً أو أنواراً ،أو علوماً أو أحواالً ،أو غَت ذلك،
فالنساء األغيار ،والبنون األنوار ،والقناطَت اؼبقنطرة من الذىب علوم الطريقة ،والفضة
علوم الشريعة ،واػبيل اؼبسومة ىي األحوال ،واألنعام األذكار ،واغبرب استعمال الفكرة.
فكل َم ْن وقف مع حالوة شيء من ىذا ،ومل يـُ ْف ِ
ض إىل راحة الشه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـود والعيان ،فهي

يف حقو ش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـهوة» ).(Ibn ‘Ajibah, 2005

ويتضح من ذلك أن ىذه اإلشارة زبالف مراد األنعام عند العرب؛ ألن اؼبراد هبا اإلبل
وتطلق كذلك الغنم واؼباعز واغبمَت والبقر) ، (Ahmad Al-A’bid, n.dال األذكار .وىذا
اؼبعٌت ال تعرفو العرب مدلوال ؽبذا اللفظ ،ال بالوضع اغبقيقي وال بالوضع اجملازي اؼبناسب،
وليس يف مساق اآلية ما يدل على ىذا اؼبعٌت اؼبذكور ،وحىت يف أعراف الصوفية ىذه
اإلشارة شطحة.
أيضا اعًتافًا بو« :وفبا ُزيِّن
ولكن ابن عجيبة يف الوقت نفسو يفسر باؼبعٌت الظاىري ً
أيضا :حب ﴿ٱ ۡۡلَ ۡو َٰ َع ِم﴾ ،وىي اإلبل والبقر والغنم ،إن شغلتو عن ذكر اهلل ،ومنع
للناس ً
منها حق اهلل» ).(Ibn ‘Ajibah, 2005
الخاتمة:
بع ــد رحلتن ــا م ــع اب ــن عجيب ــة يف بع ــض تفسـ ـَتاتو اإلش ــارية ،نص ــل إىل اػباسب ــة ال ــيت أود أن
أسجل فيها أىم النتائج اليت ىدتنا إليها الدراسة ،وىذه النتائج نوجزىا فيما يلي:
 -1ألقــت الدراســة ضــوءا علــى مالمــح شخصــية ابــن عجيبــة وثقافتــو .وقــد كشــفت عــن
ظبــات العبقريــة الــيت تتســم هبــا ىــذه الشخصــية ،والــيت ىيأتــو ليكــون مفس ـرا قــديرا اســتكمل
العدة اليت ال بد منها ؼبن يقدم على الفكر والنظر وفهم النص.
 -2حرصت الدراسة على توضيح التفسَت الصويف اإلشـاري وشـروطو ومقارنتـو بالتفسـَت
عنــد مــذىب اإلظباعيليــة الباطنيــة .إن ىــذا التفســَت يعتمــد علــى اســتبطان خفايــا األلفــاظ
دون توقـف عنـد حـدود ظواىرىـا اؼبألوفـة ومعانيهـا القاموسـية .وىـذا اللـون مـن التفسـَت منـو
مــا ىــو مقبــول ،ومنــو مــا لــيس دبقبــول .ولقــد حــدد العلمــاء الشــروط الــيت جيــب أن تتــوفر يف
التفســَت الصــويف اإلشــاري حــىت يكــون تفسـَتا مقبــوال وىــي أن ال يكــون منافيــا للظــاىر مــن
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النظم القـرآين الكـرمي ،وأن يكـون لـو شـاىد شـرعي يؤيـده ،وأن يعـًتف بـاؼبعٌت الظـاىر أوال،
إذ ال يطمع يف الوصول إىل الباطن قبل إحكام الظاىر.
 -3بينت الدراسة أن بعض التفسَتات الصوفية اإلشارية البـن عجيبـة مطـابق لشـرط يف
قضية اؼبنهج العملي عند الصوفية أن يصح على مقتضـى الظـاىر واؼبقـرر يف لسـان العـرب،
وجيري على اؼبقاصد العربية ،وبعضها ـبالف لو.
 -4كشــفت الدراســة أن تفســَته اإلشــاري مطــابق لشــرط يف ىــذه القضــية أن يكــون لــو
شــاىد نصــا أو ظــاىرا يف ؿبــل آخــر يشــهد لصــحتو مــن غــَت معــارض .وىــذا الشــرط مهــم
حــىت ال يصــَت تفســَته مــن صبلــة الــدعاوى الــيت تــدعى علــى القــرآن ،والــدعوى اجملــردة غــَت
مقبولة باتفاق العلماء.
 -5اتضــح مــن الدراســة أنــو ال يــدعي أن تفســَته اإلشــاري ىــو اؼب ـراد وحــده مــن الــنص
القــرآين دون الظــاىر يف ىــذه القضــية .وىــذا مطــابق للشــرط الــذي وضــعو العلمــاء لقبولــو.
وذلــك أنــو يعــًتف بــاؼبعٌت الظــاىر أوال ،إذ ال يطمــع يف الوص ــول إىل الب ــاطن قبــل إحك ــام
الظاىر.
وعلــى ذلــك ،كبســن الظــن بــو فنحمــل أمثــال ىــذه اؼبعــاين يف تفســَته اإلشــاري علــى أهن ــا
ليســت مــن قبيــل التفســَت ،وإمنــا ىــي ذكــر منــو لنظــَت مــا ورد مــن القــرآن؛ العًتافــو باؼبعــاين
الظاىرية للقرآن ،وإجاللنا لو ووثوقنا بو من الناحيـة العلميـة والدينيـة .ىـذا إذا أثبـت اؼبعـاين
الظاىريــة دائمــا وكانــت اإلشــارة ؿبتملــة ،وأمــا إذا كانــت اإلشــارة فاســدة واألفكــار خاطئــة
فقد عادت على األصل بالبطالن.
 -6تبــُت لنــا أن الشــروط الــيت وض ـعها العلمــاء إذا تــوفرت يف التفســَت الصــويف اإلشــاري
كـان مقبــوال ،ومعــٌت كونــو مقبـوال عــدم رفضــو ،ال وجــوب األخــذ بـو .أمــا عــدم رفضــو فؤلنــو
غ ــَت من ــاف للظ ــاىر وال بل ــغ مبل ــغ التعس ــف ،ول ــيس ل ــو م ــا ينافي ــو أو يعارض ــو م ــن األدل ــة
الش ــرعية .وأم ــا ع ــدم وج ــوب األخ ــذ ب ــو ،فؤلن ــو م ــن قبي ــل الوج ــدانيات ،فل ــو أن يأخ ــذ ب ــو
ويعمل على مقتضاه دون أن يُلزم بو أحدا من الناس سواه.
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