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نِش والثناء        ّلِ ش يٍء فهى صاحب املّنِ والعطاء وهى أهُل الشُّ
ُ
 وقبل م

ً
. أشنُش هللا أوال

 
ً
       : لقىله حعالىااعتافا  مي لزوو اللفل  لفضهه ووهل العضه  بهذههم واعم  

      - فئنه ال يسعمي في هزا املقام إلى أن أجقذم  بضيل الشنش - 60الشحعن

: واظيه الا خنانم إلى مل  ن مانذ له  صعت في إجعام هزا الععلم وأخص  الزلش

 مالذلخىس اللاضل خضيلي الشيخ  املششف الى الشسالت أجقذم إليه  بضيل الشنش والعشفان
ُ

 حيث

ىحيه  إنهاء البحث  ا سااذ الى مالدشجيع وحعيل املؤاصسة ومماَن له  ن الجهذ وُحْسن الخَّ

. وإجعا ه

 صاوصو  ىفقم: أحذيش نصش الذين وألاسخار: ألاسخار:   وافاء اللجنت املناقشتوجحيت شنش خالصت

 .لبحث  ناقشت هزه القبىلهه 

  " ىصافي" وألاسخار " حاج ايس ى حعذ"  إلى الذلخىس  أجقذم  الشنش الشنش والعشفان ن جعامو

.  عزويذو  ا أحخاحه  ن املصادس واملشاحع

 التي  ذث يذ العىن لي ووقلذ  "  بشيش خيتة" أسخارحي و وا خناني إلى شنش  بضيلثه أجقذم

 . بانبي

 ويباسك في أاعاسهه 
ً
 .أسأل هللا أن يبضيهه الخيت حعيعا

نِش لجا عخنا الغشاء  ي  الشُّ ثمَّ
ُ
 .الى  ا فخحخه لنا  ن أ ىاِب العضِه واملعشفِت " حا عت أ ىبنش  ضقايذ"وأ

وإلى مل  ن شذ أصسو  شأوم أو دااءم أقذم اظيه ا خنانيم وحضي هللا الجعيع خيت الجضاء الى  ا 

       .ليهىن البحث في أففل صىسة  سااذةقذ ىه  ن 
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                                                بسم اهلل الرمحن الرحيم

للهم إنَّ حنمدك على ما علمت من البيان، وأنزلت القرآن بأبدع تبيان، وجعلتو إعجازاً لإلنس                 ا
والصالة والسالم على سيد البلغاء، أُرسل ليكون حجة البيان فأويت جوامع الكلم يف بالغة القول  واجلان،

 . والّصحب أمجعُتاآلل، وعلى وفصاحة اللسان، أفاد ادلراد وعلم اإلنسان

 : أما بعد

 َعجَّز بو الفصحاء وأجَلم بو البُلغاء وحتدى بو      فالقرآن الكرمي كالم اهلل ادلنزل على رسولو الكرمي 
والبيان، تكفل بديع  البشرية مجعاء، أُنزل بلسان عريب مبُت؛ فكان وال يزال مفخرة العرب يف اإلعجاز

 .الرمحن ببيانو وحبفظ ألفاظو وقيض لو من العلماء من يفسرونو ويبلغونو لتتم اذلداية وتقوم احلجة

  موضوًعا تعلق بالكتاب ادلبُت إال وتناولوه حبثاً ودتحيصاً وألفوا يف ذلك ادلؤلفات واالعلماء   َيدعُ إن َّ  
القيمة العديدة وأكثر ما ألفوه وتسابقوا فيو تفسَت القرآن الكرمي على اختالؼ مذاىبهم وألواهنم، فمن 

، فهو كتاب اىتم "البحر ادلديد يف تفسَت القرآن اجمليد البن َعجيبة"الكتب اليت اعتنت بكتاب اهلل تعاىل 
 التفسَت واستخراج اجملاز من تفسَته، ويعترب ذاأحببت دراسة هوعليو بدراسة نواٍح عديدة يف القرآن الكرمي، 

اجملاز أرقى أساليب البيان العريب، إال أن اخلالؼ حولو اشتد واحتدم عندما تعلق األمر بآيات اهلل     
تعاىل؛ لذا فقد اجتهت مهم العلماء والباحثُت يف سلتلف العصور إىل التأليف فيو وبسط القول يف بيان َمراميو 

مادام لكل واحد فهمو الدقيق وذوقو الرفيع، فالبالغة   تصنف لتوضع يف قوالب جامدة إزاء عقول 
متحجرة، فهذا ادلوضوع اسًتعى انتباىي وشغل تفكَتي فصممت  على دراسة البحر ادلديد حيث وجدتو 

ابن َعجيبة وتعاملو مع اجملاز يف :" موضوعا جدير بالبحث  مع ربطو باإلعجاز البياين، فاخًتت موضوع 
 ".سورة يس أمنوذجاً - البحر ادلديد

 :اإلشكالية

ما ىو موقف ابن َعجيبة من : ويف ضوء ما تقدم ديكن أن تصاغ إشكالية الدراسة يف األسئلة الرئيسة اآلتية
 ؟"البحر ادلديد يف تفسَت القرآن اجمليد" اجملاز ؟ وما ىي نظرتو إليو؟ وكيف تعامل معو من خالل تفسَته
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 :أهداف الموضوع

 .إبراز شخصية ادلفسر ابن َعجيبة للقراء، مع بيان منهجو يف البحر ادلديد وكشف ادلكانة العلمية للتفسَت- 

 .إبراز القيمة البيانية اجملازية ذلذا التفسَترأي ابن َعجيبة يف اجملاز وموقفو منو مع - 

 .استخراج اجملاز من بعض اآليات القرآنية  من البحر ادلديد  يف تفسَت القرآن اجمليد- 

 :أسباب اختيار الموضوع

 :لعل من أىم األسباب اليت دفعتٍت ذلذه الدراسة ىي 

 :األسباب الذاتية

 .ػػ إتاحة فرصة ساحنة لنفسي كي أجالس ىذا التفسَت الفريد ، الذي رغبت يف تصفحو وقراءتو

 الرغبة يف التعرؼ على أحد تفاسَت بالد ادلغرب العريب- 

 :األسباب الموضوعية

ابن " ػ عدم شهرة ىذا التفسَت إذا قيس بغَته من ادلشهورين، وىذا ما يؤدي إىل قلة الدراسات عن ادلفسر
 ".البحر ادلديد" وتفسَته" َعجيبة

 ".اجملاز "ػػ دراسة جانب من جوانب اإلعجاز البالغي البياين 

 :الدراسات السابقة:ثالثا

 إن يف حدود ما اطلعت عليو من الدراسات السابقة عن ىذا ادلوضوع فقد تبُت يل أنو   يتناول أحًدا ىذا 
من أىم الدراسات السابقة يف ادلوضوع اليت استطعت بفضل اهلل احلصول أن الدراسة إال وادلوضوع بالبحث 

 :عليها اليت ذلا صلة بادلوضوع 

الشيخ ابن َعجيبة ومنهجو يف التفسَت حلسن عزوزي ، حاول ادلؤِلف يف ىذه الدراسة : ػ الدراسة األوىل 
ترمجة شخصية ابن َعجيبة وبيان منهجو يف التفسَت بشكل عام،وعند ما أورد منهجو يف البالغة حتدث عن 

 .اجملاز بصفة عامة و  يفصل فيو 
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، بعنوان اجملاز يف تفسَت البحر ادلديد 16عبارة عن رللة بكلية العلوم اإلسالمية العدد : ػػػ الدراسة الثانية
البن َعجيبة للسيد مثٌت نعيم محادي،حيث قام ىذا األخَت باستخراج مناذج من البحر ادلديد فقط دون 

 ...بيان رأي ابن َعجيبة من اجملاز وما موقفو منو 

تكونت لدي فكرة حول البحث، ولكن دراسيت ختتلف من كل  ومن خالل اإلطالع على ىذه الدراسات
النواحي عن الدراسات السابقة، فتعاملت مع اجملاز عند ابن َعجيبة يف تفسَته البحر ادلديد وتعمقت فيو مع 

 .بيان مدى تعاملو معو وموقفو منو

 :ينحصر رلال دراسيت يف أىم  النقاط اآلتية:  حدود الدراسة

 يقرش اهلل عبد أمحد : قيقتح ،6-1:اعتمدت على البحر ادلديد يف القرآن اجمليد األجزاء احملققة فقط منػػ 
  .ىػػ1419،القاىرة، زكى عباس حسن : الدكتور الناشر،رسالن 

ألنو " ػػ تعاملت مع البحر ادلديد يف تفسَت القرآن اجمليد من خالل التفسَت الظاىري فقط  دون اإلشاري 
يف مجيع ادلباحث، إال عند بيان التزامو بشروط التفسَت اإلشاري، فضربت أمثلة من التفسَت " يفصل بينهم 

 .اإلشاري

 :العقبات التي واجهت البحث

إن أي حبث ال خيلوا من عقبات ولكن سرعان ما فكت بعون اهلل وتوفيقو، حىت مت ىذا البحث بعناية اهلل 
 : ومن ىذه العقبات-  عز وجل–

   صعوبة احلصول على تفسَت الفاحتة الكبَت البن َعجيبة الذي كلفٍت مشقة يف التحصل عليو، ألنو يعترب 
ركيزة البحث حيث يوجد فيو عشر مقدمات متعلقة بعلوم القرآن  وىذا األخَت ساعدين يف استنباط أراء 

 .ابن َعجيبة يف سلتلف مباحث ىذا البحث 

 :المنهج المتبع في البحث

ادلنهج الوصفي،الذي يكمن يف التعريف بادلؤِلف :اقتضت طبيعة الدراسة أن يكون ادلنهج ادلتبع كاآليت
ودراسة تفسَته، وادلنهج التحليلي، وذلك بتحليل وتقومي أقوال ابن َعجيبة يف اجملاز، معتمدة على أداة 

االستقراء وذلك يف مجع مادة ىذا ادلوضوع وترتيبها وتنسيقها وذلك بتتبع بعض آيات القرآن الكرمي  من 
 .البحر ادلديد واستخراج اجملاز منها وخاصة سورة يس 
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 :خطة البحث

بعد استقراء للمادة العلمية من مصادرىا األصلية، وزلاولة مجعها وعرضها عرضا مناسبا يف كل جزء من 
 .أجزاء البحث، حاولت أن أضع البحث وأجعلو يف مقدمة، وفصلُت، وخادتة

تقدمي وإشكالية وسبب اختيار ادلوضوع ، وأىداؼ ادلوضوع ، والدراسات :فقد اشتملت على:أما ادلقدمة
الشيخ ابن َعجيبة والبحر ادلديد يف : بعنوان: السابقة ، وخطة البحث،وارتأيت أن يكون الفصل األول

كان فحواه : تفسَت القرآن اجمليد، وحيتوي على مبحثُت ويندرج حتت كل مبحث مطلبُت، فادلبحث األول
حياة ابن َعجيبة : األول عصر الشيخ ، أما الثاين: التعريف بابن َعجيبة  وتضمن مطلبُت على النحو اآليت

البحر ادلديد يف تفسَت القرآن اجمليد، فاحتوى ىو اآلخر على مطلبُت، : واحلركة العلمية،أما ادلبحث الثاين
:  منهج ابن َعجيبة يف التفسَت، أما الفصل الثاين:دراسة حول البحر ادلديد، أما ادلطلب الثاين:ادلطلب األول

كان بعنوان، اجملاز يف البحر ادلديد سورة يس أمنوذجاً، فاحتوى ىذا األخَت على مبحثُت، ادلبحث األول 
تضمن : احلقيقة واجملاز، أما ادلطلب الثاين: كان فحواه اجملاز واشتمل على ثالث مطالب، ادلطلب األول:

أقوال العلماء يف اجملاز،وادلطلب الثالث، فدرست بعض ادلسائل من اجملاز يف البحر ادلديد ، أما ادلبحث 
الثاين، فخصصتو إىل تتبع سورة يس واستخراج اجملاز منها من خالل  البحر ادلديد،وجعلت يف األخَت 

 .   ضمنت فيها أىم نتائج البحث، وافآقو: خادتة

ويف األخَت أتقدم بالشكر والتقدير جلميع أساتذة العلوم اإلسالمية جبامعة أبوبكر بلقايد وأخص بالذكر 
 . ، واللجنة ادلناقشة فجزاىم اهلل عٍت كل خَّت خليفي الشيخ: الدكتورادلشرؼ على الرسالة  

 وآخر دعوانا أن احلمد هلل رّب العادلُت والصالة والسالم على أشرؼ األنبياء و ادلرسلُت سيدنا زلمد 
 .                                                                وعلى آلو وصحبو وسلم

                             

 .م05/2015 /31:                                                                       تلمسان يف

 .أمساء  زوبَت :                                                                الطالبة                 



                                

 

 :الفصل األول                                 

.                    ابن َعجيبة والبحر املديد يف تفسري القرآن اجمليد

        

 "  عن املؤِلفمن الواجب أن نبدأ باحلديث قبل الولوج يف أي دراسة  تتعلق بأحد التفاسري
 من توقبل أن نتعرف على املؤَلف، فال بد أن نتبع حيا" – رمحو اهلل – الشيخ ابن َعجيبة 

ش فيو وسريتو الذاتية، وحياتو العلمية، مث بعد ذلك احلديث عن احيث  عصره الذي ع
البحر املديد يف تفسري القرآن  "وراءه، ابن َعجيبة املؤَلف الذي يعترب كنز المع تركو الشيخ 

 :على النحو اآليت وعلى ىذا سيكون الفصل ،"اجمليد

 . التعريف بالؤِلف:املبـحث األول

 .التعريف باملؤَلف:املبحث الثاني 

 



                               

                                 

 التعريف باملؤِلف:   املبـحث األول              

عصــر ابن َعجيبة                                           : املطلب األول  

 احلياة السياسية     :الفرع األول                             

 احلياة االجتماعية:   الفرع الثاني                          

 احلياة الثقافية : الفرع الثالث                            

 حياة ابن َعجيبة واحلركة العلمية: املطلب الثاني

              ابن َعجيبة ونشأته العلمية: الفرع األول                        

 عقيدته و تصوفه:  الفرع الثاني

 احلياة العلمية البن َعجيبة: الفرع الثالث        

 



  ابن َعجيبة كالبحر ادلديد يف تفسَت القرآف اجمليد                                 الفصل األكؿ              
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 ابن َعجيـبة :المبحث األول
    كيشمل ىذا ادلبحث، عصر ادلؤِلف، كاحلياة الشخصية لإلماـ، مث مسَتتو العلمية خالؿ حياتو، كما 
قدمو ذلذه األمة من العلم، كالتعرؼ على بعض شيوخو الذين أخذ عنهم ىذا العلم كتالمذتو، كمكانتو 

 : ادلبحث على مطلبُت كىي كاآليتحيتومك... العلمية، مث مؤلفات الشيخ
عصر ابن َعجيبة :المطلب األول

     من أىم العوامل يف تكوين الشخصية دراسة العصر الذم نشأ فيو الشخص الذم يًتجم لو، ألف 
اإلنساف ابن عصره، حيث تتكوف اجتاىاتو كتظهر ميوال تو كنشاطاتو كفق توجيو العصر كمؤثراتو، كدراسة 

نواحي اليت ذلا تأثَت كاتصاؿ بالناس كأمهها اؿالعصر ال تقتصر على ناحية معينة  كإمنا تشمل يف العادة كل 
  نذكرىااألحداث اليت مرت يف عصر الشيخ ابن َعجيبةكمن  ؛النواحي السياسية كاإلجتماعية كالثقافية

 .بشيء من اإلجياز
 

 الحياة السياسية:الفرع األول
سياسيا على الصعيد الداخلي كاخلارجي كما حتكمها من  ادلراد باحلالة السياسية ىو كضع ادلنطقة     

عالقات سلمية أك صراعات كحركب، كادلنطقة اليت تعنينا ىي ادلغرب األقصى بشكل عاـ كتطواف بشكل 
عاش يف ظل العصر الَعلوم حيث كانت ادلغرب تعيش سنوات االضطراب إذ  -رمحو اهلل–خاص، كالشيخ 

 أثناء حصار ادلستضيء دلدينة تطواف كما ،فكانت كالدة الشيخ ابن َعجيبة، اعتلى العرش سبعة ملوؾ
 .1حدثتو أمو

يف ؼ    كجاء ىذا احلصار يف خضم سلسلة من االضطرابات السياسية  اليت عرفتها ادلغرب يف تلك الفًتة، 
يضرهبا 2ق جهز ادلوىل ادلستضيء بن إمساعيل محلة ضد تطواف كاحلصار امتد ثالثة أشهر،1160سنة 

  .3بادلدافع ك الناس صابركف
 . ىذا احلصار كلد الشيخ ابن َعجيبة يف عصر مليء باالضطرابات كالفنتيف أثناء ك

                                                           
 ، دار الغد العالين ، 1عبد احلميد صاحل محداف ، ط:  الفْهرَسة، حتقيق – ابن َعجيبة، أبو العباس أمحد بن زلمد بن ادلهدم احلسٍت-1

  .26ص: ـ 1990القاىرة ، 
  .42ص:ـ1992، منشورات كلية اآلداب ك العلـو اإلنسانية ،الرباط،"دط" تاريخ األكبئة ك اجملاعات بادلغرب، –البزاز، زلمد األمُت - 2
حتقيق :ختصص" الفتوحات القدسية يف شرح ادلقدمة األجركمية،رسالة ماجيسًت –ابن َعجيبة،أمحد بن زلمد احلسٍت التطواين - 3

، نقال عن تاريخ 6ص:ـ2008/2009ادلريبعي الشريف، جامعة اجلزائر،بن يوسف بن خدة،: بودفة سركر، إشراؼ: الطالبة ،"سلطوطات
 .2ج:تطواف 
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فكاف  ىػ ككاف الناس قد سئموا اذلرج كملوا احلرب كملتهم1171كدلا تويف ادلوىل عبد اهلل بن إمساعيل      
 .   1(-ىػػ1204-1171)ذلك من أقول األسباب اليت دفعتهم إىل مبايعة السلطاف زلمد بن عبد اهلل 

كعمل  فكاف من جهوده إمخاد الفنت كنشر األمن كالطمأنينة داخل البالد، كإعادة االستقرار السياسي،     
كفاتو كقع االختالؼ كاالضطراب داخل ادلغرب، كصراعات  مبجرد  إذ،ىذا األخَت على حترير الثغور احملتلة

 على العرش فحدثت انقسامات كتوزع كالء الشعب بُت [سليماف الرمحن، عبد، مسلمة ىشاـ،]بُت األخوة
 ابن (ـ1792-1789/ىػػ1206-1204)األمراء  كبعض الزعماء احملليُت ككاف ذلك بعد مقتل أخوىم اليزيد

 .2سلطاف زلمد بن عبد اهلل الذم بويع بعد موت أبيو
 [...تطواف،طنجة] متاعب مجة كخاصة َمسلمة بعد أف كجد معارضة من طرؼ قواد ادلنطقة اإلخوةجدك ؼ  

 فاختَت ادلوىل سليماف  ،اجتمع اخلاصة كالعامة من أىل ادلغرب على رأم ،اإلسباينبسبب تعاملو مع العدك 
كبايعوه على األمر، بشرط السَت على اخلالفة الشرعية كالسنن احملمدية ككانت بيعتو على يد الفقيو التاكدم 

  .3( ـ1824-1792/ىػػػ1283-1208) كفقهاء آخرين فحكم ادلغرب من [شيخ ابن َعجيبة]بن سودة 
.       كىذه الفًتة تعترب أخصب فًتات الشيخ ابن َعجيبة يف حياتو

 ككاف كراء ىذه االضطرابات إصللًتا ىػ1214-1208 سنوات 6مث حدثت اضطرابات الشماؿ دامت      
كالربتغاؿ فأنفقوا أمواؿ طائلة كلكن بدكف جدكل ألف ادلوىل سليماف كاف يتحاشى االصطداـ معهم كمع 

 أما اجلهة الشرقية للبالد فقد كاف أتراؾ ،اإلسباف فكاف يسعى إىل توحيد ادلغرب سياسيا كإعادة االستقرار
ـ 1805-ىػػػ1220ـ، كيف سنة 1796/ىػػػ1211فجهز جيشا إلسًتدادىا اجلزائر قد استولوا على ُكجدة،

عندما امتدت االضطرابات إىل تلمساف بُت األتراؾ كابن الشريف الدرقاكم   بلغت األزمة ذركهتا باجلزائر 
. 5 4فقد كانوا حياربوف العرب كدرقاكة 

                                                           
،دار الكتاب،الدار البيضاء ، "دط"الناصرم جعفر زلمد،:اإلستقصا ألخبار دكؿ ادلغرب األقصى،حتقيق- الناصرم خالد- 1

 .4- 3،ص8ج: ـ1997/ىػػػػ1418
 .129-128، ص3ج:ـ1994/ىػػػػ1415، دار الرشاد احلديثة، الدار البيضاء، 2ادلغرب عرب التاريخ، ط_ حركات إبراىيم - 2
 .298-297،ص:1ج:ـ1973/ػػػق1392،ادلطبعة األمنية،الرباط،1مظاىر يقظة ادلغرب احلديث،ط -ادلنوين زلمد: ينظر-3
  كتعترب أىم الطرؽ ىي طريقة سنية قامت على ىدل من اهلل تعاىل كىدل رسولو درقاكة نسبة إىل الطريقة الدرقاكية الشاذلية ك-" 4

 الطريقة –ينظر، الدرقاكم زلمد "ـ، كىي طريقة الشيخ ابن َعجيبة،19-ق12الصوفية السنية بادلغرب اإلسالمي بدأت نواهتا يف القرف
 .2-1ص": دت"،الدار البيضاء ،"ندكة " الدرقاكية الشاذلية أصوذلا كمرتكزاهتا،

  .152ك149ك130ص ،3ج:ادلغرب عرب التاريخ_  حركات إبراىيم -5
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العريب   فسعى ادلوىل سليماف يف الصلح بُت كالة األتراؾ كالطائفة الدرقاكية باجلزائر فبعث بالشيخ   
 .1 ليكف تالمذتو عن قتاؿ الًتؾ  الذين ال يسعهم سلالفة أمره [شيخ ابن َعجيبة]الدرقاكم 

 
      كعلى ذكر ىذه األحداث فإنو رغم األكضاع السياسية اليت كانت سائدة من ظلم الوالة كالفنت مل 

 ذلك من خالؿ مؤلفاتو فهي يتجلىيتأثر ابن عجيبة هبذه االضطرابات ألنو كاف يتحاشى األمور السياسية ك
فلم يذكر أنو شارؾ يف فتنة معينة أك اضلاز إىل ىذا الطرؼ أك  ذاؾ، كىذا يدؿ أنو ال  بعيدة عن السياسة،
.  بويالت السياسة كصراعاهتا العلمييريد تلويث مساره

 
كأبرز ما سجلو من تلك األحداث ىو تعرضو كأتباعو للمطاردة كادلضايقة مث أدخل للسجن يف 

. 2عهد السلطاف سليماف بن زلمد كذلك بسبب دخولو التصوؼ كدعوتو إىل الطريقة الدرقاكية
.   كىو يف نقلو لتلك األحداث يكتفي بذكرىا فقط ألنو كاف يتجنب االنتقاء أك حىت التعليق

 
 الحياة االجتماعية:      الفرع الثاني

كيقصد هبا األحواؿ ادلعيشية اليت كانت تعيشها ادلغرب ككل، من رخاء أك ضيق يف الَعيش كحاؿ 
كاإلقتصادية ادلتدىورة، كرغم الرخاء  حيث شهد العصر الكثَت من األكضاع اإلجتماعية اجملتمع بصفة عامة؛

إذ مل يكن متواصال فقد ختللتو فًتة شلتدة من الغالء ادلفرط   الذم كاف سائد يف عهد ادلوىل إمساعيل،
ـ كعليو اشتد فيها  القحط كتسبب يف كقوع رلاعة رىيبة بُت 1724-1721تواصلت زىاء أربع سنوات 

    احلكم بعد ما مرت ـ 1757مث توىل زلمد بن عبد اهلل السكاف كتدىورت األمور بعد كفاة ادلوىل سليماف،
 .3بدأ بًتميم أنقاضهاؼ ، كادلغرب يتحمل كثبات احملن،سنة 30

 مدل حرص السلطاف زلمد بالنهوض بالبالد على الصعيدين االجتماعي كاالقتصادم، دؿ على    كىذا م
 مبوقف ادلغرب  فإنو رغم الكوارث االقتصادية اليت كانت حتل بالبالد على فًتات متقاربة حيث تعلق األمر

 كالذم نظم ىذه اجلباية السلطاف زلمد كتدخل الضريبة 4،على سلتلف ادلستويات الشعبية من ضريبة ادلكس
                                                           

بوىليلة :،حتقيق"َكعَُّد بعض مفاخرىا غَت ادلتناىية"ادلشريف، زلمد بن زلمد بن مصطفى ػػػػػ احللل البهية يف ملوؾ الدكلة العلوية : ينظر- 1
 .52، ص2ج:ـ2005، منشورات كزارة األكقاؼ ك الشؤكف اإلسالمية،ادلغرب،1إدريس،ط

 .58-56ص:  الفهرسة–ابن عجيبة :ينظر- 2
 .69ك41ك19ص: تاريخ األكبئة ك اجملاعات-البزاز، زلمد األمُت:ينظر- 3
 .440، ص3ج:حركات إبراىيم ػػػػػػػػ ادلغرب عرب التاريخ :ضريبة  تضرب على السلع ادلعركضة باألسواؽ ك البهائم ادلبيعة،ينظر- 4



  ابن َعجيبة كالبحر ادلديد يف تفسَت القرآف اجمليد                                 الفصل األكؿ              

 

 
6 

 كشلن أعلنوا ادلعارضة زلمد بن حسن اجلنوم،  كضاؽ األمر بالناس،ـ1763/ىػػ1176ضمن أحداث 
فكاف من شركط مبايعة السلطاف سليماف إلغاء   [شيوخ ابن َعجيبة]التطواين كزلمد ابن سودة الفاسي 

  .1ؾضريبة ادلكس ككاف كذؿ
كمع اندالع احلركب األىلية على الصعيد الوطٍت أك احمللي فاف اإلىتماـ  باستغالؿ األراضي كاف الشغل     

 .3أنو كاف يرعى الغنم يف صباه كجاء يف الفهرسة 2الشاغل ألغلبية السكاف الذين تضمهم البادية،
.  فيالحظ أف ابن َعجيبة عاش كنشط يف بلدة رعوية  كزراعية

مث تعرضت البالد إىل رلاعة ماحقة أرىقت البالد كالعباد تواصلت دكف انقطاع على مدار سبع 
 ككاف ذلذه اجملاعة تأثَت كبَت على تدىور اقتصاديات البالد  كاستمرت ادلغرب ،ـ1782اىل1776سنوات من

تعاين دلد طويلة من آثارىا مث تلتها سنوات طيبة كأتيحت فيها الفرصة للسكاف لتضميد جراحهم لكن الفًتة 
حىت تعرضت البالد إىل سلسة من سنوات  ثار تلك اجملاعة تبدأ يف االنقشاع،أكانت قصَتة، إذ مل تكد 

ـ الذم 1800-1798 كتعرضت كذلك لكارثة أخرل كىي الطاعوف؛عجاؼ أقضت مضاجعها من جديد
قتل ضلو نصف عدد سكاف ادلغرب كمع ظهوره اهنارت دتامان التجارة اخلارجية حيث قامت سلطات جبل 

 .4طارؽ ك إسبانيا بقطع مجيع ادلواصالت مع ادلغرب
       كادلالحظ أف ادلغرب عاشت عناء اجملاعة كالطاعوف كىذا يؤدم بالضركرة إىل اإلضلطاط االقتصادم 

 .كاالهنيار الدديغرايف، كأصبح الكساد يف سلتلف ادليادين
.  كأما تطواف فإهنا عاشت كعانت ماعانتو باقي دكؿ ادلغرب بشكل عاـ

 الحياة الثقافية والحركة العلمية: الفرع الثالث
إف كل مفسر للقرآف الكرمي يف أم عصر من العصور البد أف حتيط بو حالة ثقافية كحركة علمية 

. على فئات سلصوصة من اجملتمع احمليط بو، كىذه العوامل ذلا تأثَت على منهج ادلفسر
كيتميز 5«كاف للعلم كالعلماء منزلة خاصة عند ادلوىل إمساعيل، فكاف يكـر العلماء كجيزؿ ذلم العطاء»    

عصر العلويُت بانتشار ادلدارس العتيقة كبناء ادلساجد كادلعاىد الدينية كالركابط الًتبوية كالكتاتيب القرآنية 
            الديٍت، فكاف السلطاف زلمد بن عبد اهلل دائم  كاتساع شأف الزكايا يف التهذيب الركحي كالتثقيف

                                                           
 .298-297، ص1ج:مظاىر يقظة ادلغرب احلديث- ادلنوين- 1
 .495، ص3ج: ادلغرب عرب التاريخ-  إبراىيمحركات:ينظر- 2
. 26ص: الفهرسة- ابن َعجيبة -3
 .63ص: تاريخ األكبئة ك اجملاعات بادلغرب-  زلمد األمُتالبزاز:ينظر- 4
 . 220ص: ـ1997،مكتبة االصللوا ادلصرفية،القاىرة،1ادلغرب العريب الكبَت يف العصر احلديث ،ط – شوقي عطا اهلل ،اجلمل -5
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حيث كاف يأمر العلماء ...االستصالح للحالة العلمية كاالستنهاض ذلَمم العلماء كي جياركا الزمن يف تطوره 
 ثفكاف يح... كإفَّ الثقافة بلغت غاية اإلزدىار يف عهده1،بالرجوع إىل أمهات الكتب اليت منها اإلستمداد 

طلبة العلم على قراءة كتايب الرسالة كالتهذيب كأمثاذلما، كينهى عن قراءة كتب التوحيد ادلؤسسة على 
 الناس على مذىب السلف من اإلكتفاء باإلعتقاد  ثالقواعد الكالمية احملررة على مذىب األشعرية، كيح

  .2ادلأخوذ من ظاىر الكتاب كالسنة دكف تأكيل
 

 فشجع العلماء على حتصيل ادلعارؼ كتأليف الكتب ككاف يفرض عليهم بعض الكتب كينبذ اآلخر    
كيعُت الطلبة على حفظ ادلختصر للخليل كدينحهم ادلاؿ مقابل احلفظ سواء كانوا من البدك أك احلضر كىذا 

ككضع برنارلا دراسيا جلامعة القركيُت  كىو أكؿ من نظم العدلية،، تشجيع من السلطاف حلفظة العلم
. 3 ـ فكاف عصره مليئان بالعلم  كالعلماء ككانت الثقافة منتشرة يف كامل ادلغرب1788/ىػػ1203

 
رغم أنو صويف كلو تعلق متُت بادلبادئ ك مث توىل موالم سليماف احلكم فكاف عادلان قبل أف يكوف ملكان،   

 ....الصحيحة لإلسالـ، فمنع زيارة القبور كإقامة مواسم الصاحلُت كتصدل حملاربة الزكايا كالطرائق كادلواسم
 .5 4التصوؼ يف ىذه ادلرحلة ضعف نشاط علماءك
 

     كخالصة األمر يتضح أف العصر الذم عاش فيو الشيخ ابن َعجيبة كانت فًتة تعج بالعلماء كاحلركات 
كىذا أثَّر  كىذا رغم األكضاع السياسية اليت كانت سائدة آنذاؾ، الفكرية ككثرة ادلؤلفات كاجملالس العلمية،

 من خالؿ اطالعو على سلتلف العلـو اليت كظفها يف  جليان كيظهر ذلك -رمحو اهلل–إجيابا على الشيخ 
. تفسَته

                                                           
 .274،ص1ج:ـ1961، مطبعة بَتكت، لبناف ،"ط.د"النبوغ ادلغريب يف األدب العريب ،- كنوف عبد اهلل:ينظر- 1
 .66، ص8ج: اإلستقصا ألخبار ادلغرب األقصى –الناصرم خالد - 2
،دار األثورات،الرباط، 1العمارم أمحد ،ط: ،حتقيق"تاريخ الضعيف" تاريخ الدكلة السعيدة –لضعيف زلمد بن عبد السالـ ا:ينظر- 3

 .309ص:ـ1986/ىػػػػ1406
... حتليتها بأنواع الفضائل ىو تصفية البواطن من الرذائل ك:فقاؿ:تعريفو مبسوط يف كتب التصوؼ، إالَّ أين سأعرفو عند ابن َعجيبة-  4

خّيايل عبد :  معراج التشوؽ إىل حقائق التصوؼ كيليو كتاب كشف النقاب عرب سر لبِّ األلباب،حتقيق–ابن َعجيبة أمحد بن زلمد :ينظر
 .25ص: دت"دط،دار الًتاث الثقايف ادلغريب، الدار البيضاء،"اجمليد،

 . 375-374ص: ـ1986/ىػػػػ1406، دار الثقافة، الدار البيضاء، 2احلضارة اإلسالمية يف ادلغرب، ط- السائح احلسن :ينظر- 5



  ابن َعجيبة كالبحر ادلديد يف تفسَت القرآف اجمليد                                 الفصل األكؿ              

 

 
8 

 المفسر نشأتو و حياتو العلمية: المطلب الثاني
تو  اسم ادلؤلف ككنيتو كَنسبو كمولده كالظركؼ العلمية اليت نشأ فيها كعقيد كيشمل ىذا العنواف،

. كطريقو إىل التصوؼ
ابن َعجيبة و نشأتو العلمية :الفرع األول

 كنيتو واسمو ونسبو ومولده: أوال
 5،احلجوجي4،التطواين3،،اللنجرم2أمحد بن زلمد بن ادلهدم ابن َعجيبة 1ىو الشيخ أبو العباس

 .7بقرية أعجبيش من قبيلة حوز تطواف6ـ1747/ىػػػػ1160كلد عاـ 
 نشأتو العلمية: ثانيا

: 8(أخالقية ىي-قد قسم أحد الباحثُت حياة ابن عجيبة إىل ثالثة مراحل فكرية
. (ـ1765-1747/ىػػ1178-1160)مرحلة الطفولة أك الًتبية احلسية     -أ

. (ـ1794-1756/ىػػػ1208-1178)مرحلة الشباب ك طلب العلم    -ب
 (.ـ1809-1794/ىػػػ1224-1208)مرحلة الوالية ك مقاـ اإلحساف    -ج

فذكر نشأتو يف فهرستو فقاؿ  نشأ ابن َعجيبة يف ظالؿ أسرة اشتهرت بالتقول كالعبادة كالصالح،
أما أمو فقاؿ  ق،1196ال جيلس يف الغالب إال كحده تويف  أنو كاف رجال صاحلان صموتا خلويان،:عن كالده

           كقد أذلمٍت اهلل تعاىل ...كنت أسايرىا يف أكقات العمل كالعبادة حىت تعلمت منها الصالة كاألدعية :عنها 
فقرأت القرطبية قبل  اخللوة ك الوحدة ال ألعب مع الصبياف، كألقى اهلل يف قليب زلبة العلم كأنا يف حاؿ الصبا،

ككنت أرعى الغنم مث سافرت لتصحيح القراءة كتعلم التجويد ،  األكىل[القرآف ستوف حزبان ]ختم السلكة 
مقدمة األجركمية  :بعد السلكة، حيث قرأت مع القرآف عدة تآليف منها فمكثت يف قراءتو مخس سنوات،
                                                           

 .571ص، 1ج: ػػػػػػق1442/ ـ 2003،دار الكتب العلمية،لبناف،1:شجرة النور الزكية يف طبقات ادلالكية،ط -سللوؼ زلمد -1
. 245،ص1ج:ـ1980،دار العلم للماليُت،بَتكت،5األعالـ،ط -الزركلي خَت الدين - 2
 ،"دط" ، ادلوسوعة ادلغربية ألعالـ البشرية ك احلضارية-بنعبد اهلل عبد العزيزينظر،"بادلغرب نسبة إىل أصلره ك ىي إحدل مدف تطواف-"3

. 134،ص4ج:ـ1981/ػػػػق1401كزارة األكقاؼ ك الشؤكف اإلسالمية،ادلغرب، مطبوعات
  .854ص ،2ج : ـ 1982 /ػػػػػ ق 1402، ، دار ادلغرب اإلسالمي ،بَتكت2:فهرس الفهارس ك األثبات،ط –الكتاين عبد احلي  -4
. 16ص:،ابن َعجيبة ،الفهرسة"نسبة إىل الويل الصاحل سيدم احلسُت احلجوجي-"5
. 245،ص1ج:األعالـ -الزركلي -6
. 220ص:ـ2003،دار األماف،الرباط،4ادلطرب مبشاىَت أكلياء ادلغرب،ط - عبد القادر،التليدم -7
أمحد ابن عجيبة شاعر التصوؼ ادلغريب،رسالة لنيل الدراسات العليا،جامعة زلمد بن عبد اهلل ، فاس، - ناس الفقيو نور الدين- 8

 .إشكالية إصالح الفكر الصويف يف القرنُت الثامن عشر ك التاسع عشر-الصغَت عبد اجمليد:  ، نقال عن20ص:ـ2005/ىػػػػ1426
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 كجزءان من حرز [صاحب رجز مورد الظمآف يف رسم القرآف  ] كاخلراز[ادلرشد ادلعُت   ]كاأللفية كابن  عاشر
سنة شرع يف دراسة 19كيف سن، كانت نشأيت كاحلمد هلل يف صيانة كحفظ كرعاية كعفاؼ:األماين، كقاؿ

 مث انتقل للعلم الباطن، كمن العلـو اليت ،العلم الظاىر فأخذ عن كثَت من العلماء سيأيت ذكرىم إف شاء اهلل
علم اللغة  :كالتاريخ كالشمائل، كمن علم اللساف علم احلديث كعلم السَت كعلم ادلغازم،:حصلها

علم ادلنطق كالكالـ على مذىب أىل السنة، كمن  :كالتصريف كالنحو كالبياف بأنواعو، كمن علـو األذىاف
علم القرآف كخصوصان التفسَت كحصلت الفقو بأنواعو  كأصوؿ الفقو؛ كأما التصوؼ فهو علمي :علم األدياف

 .1كزلط رحلي فلي فيو القدـ الفاجل كاليد الطوىل
فلم تلهو جتارة          لقد كانت أكقات ابن َعجيبة يف مرحلة الشباب،كلها بالعلم معمورة، كباجلد مثمورة،

. العلم كالعلماء طلب فقضى حياتو بُت  كال ذلو،
 

  وتصوفوعقيدتو: الفرع الثاني
 

 إلمامعقيدة ا: أوال
للشيخ بيئة طيبة، نشأ فيها على عقائد أىل السنة كاجلماعة، فشيخنا سٍت - عز كجل-      قّيض اهلل

العقيدة، يؤمن بكل ما كاف عليو السلف الصاحل، كيربأ من كل ما خيالف ما كانوا عليو، كيف أكثر من 
 .2...إف أحسن ادلذاىب يف اإلعتقاد ىو مذىب السلف:موضع من مؤلفاتو يقوؿ

كيف تفسَته مواقف تربز عقيدتو السنية، كمن ذلك رده القول على الفرؽ ادلخالفة، كدحض آرائهم،     
 .3كلما عرضت مسألة من ادلسائل اخلالفية، كإبراز رأل أىل السنة فيها

 :تصوفو : :ثانيا
إف لكل عالػػػم طريق يسلكو يف سبيل خدمة األمة كالشيخ ابن َعجيبة سلك التصوؼ على الطريقة      

           فكاف يلبس ادلالبس احلسنة كحيب اخللوة ذلذا ماؿ إىل التصوؼ؛ أخذ أنوار الطريقة، الدرقاكية الشاذلية
يا أمحد يا كلدم شركط الطريق عندنا الصدؽ :كتلقى أسرار احلقيقة من أستاذه زلمد البوزيدم كقاؿ عنو

                                                           
. 101ك 28 - 23ص  :الفهرسة -ابن َعجيبة -1
: البحر ادلديد يف تفسَت القرآف اجمليد، حتقيق- مقدمة زلقق كتاب ابن َعجيبة احلسٍت أبو العباس أمحد بن زلمد بن ادلهدم:  ينظر-2

، نقال عن ابن َعجيبة أمحد بن زلمد بن 23،ص1ج:ىػػػ1419،ناشر زكي حسن عباس،القاىرة،1القرشي رسالف أمحد عبد اهلل ،ط
 .الفتوحات اإلذلية يف شرح ادلباحث األصلية- ادلهدم

 .24، ص1ج:البحر ادلديد- مقدمة زلقق  كتاب ابن َعجيبة : ينظر-  3
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حىت كثر على  ففتح عليو كصار من أىل احلقائق كالتمكُت كأمجعت على كاليتو أىل ادلغرب بأسرىا،..كاحملبة
 1.يده األتباع كادلريدكف فأعطاه اهلل العلم حىت عدَّ قطب الزماف ككاحَد األكاف كتكلم مبا أهبر عقوؿ األعياف

 
الحياة العلمية البن َعجيبة : الفرع الثالث

من شيوخ يأخذ البد لو كل عامٍل جليل برع يف العلـو الشرعية قبل انتشار ادلدارس كادلعاىد إف َّ 
كيف نفس الوقت يكوف لو تالميذ يأخذكف ...عنهم أنواع العلـو الشرعية من القرآف كالسنة كالتفسَت كالعقيدة

 . 2 {َخيػْرُُكْم َمْن تَػَعلََّم اْلُقْرآَف َكَعلََّموُ } :عنو العلم كىكذا تظل احللقة متصلة لقولو 
: شيوخو و تالمذتو:أوال

: شيوخو/    أ
  إفَّ ابن َعجيبة مل يًتؾ علمان من العلـو إال كتعلمو كال شيخان إال كصلو كقرأ عليو ما حباه اهلل بو من قرحية 

: متقدة كذىن صايف، لذا صلد لو شيوخان كثر، نقتصر على ادلشهورين منهم 
كاف عالمةن مشاركان زلققان مدققان، كلد بتطواف :(ىػػ1200-1135)ــــ محمد بن الحسن الجنوي العمراني

 حاشية على تفسَت البيضاكم، كطرر على شرح الشيخ ميارة على :كتويف مبراكش كدفن هبا من تآليفو
أخذت عنو سلتصر خليل، كسلتصر السبكي، كالتلخيص، كالبخارم  »: ابن َعجيبةقاؿ ،3التحفة
 .4«كأخذت عنو جزءين من تفسَت القرآف الكرمي...مرتُت

كاف حيا عاـ  يكٌت بأيب عبد اهلل، التطواين، ىو زلمد بن علي الورزازم األصل، :ـــــ محمد الورزازي
 ابن  قاؿ5،ق1214سكن تطواف كدفن هبا، لو فهرسة فيها إجازتو البن َعجيبة تارخيها ـ،1799/ػػق1214
 .6  أخذت عنو التلخيص كسلتصر السبكي كاخلليل كشيئا من األلفية:َعجيبة

                                                           
 ،2،ط"جامع الكرامات العلية يف طبقات السادة الشاذلية"طبقات الشاذلية الكربل  – الكوىن أيب علي احلسن بن زلمد بن قاسم -1

 .154-152ص: ـ1426/ػػػػػق 2005دار الكتب العلمية ،لبناف،
كأيامو،  اجلامع الصحيح ادلسند من حديث رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو ك سلم ك سننو –البخارم أيب عبد اهلل زلمد بن إمساعيل  -2

، ادلكتبة السلفية، 1، ط5027رقم ، 66/21 خَتكم من تعلم القرآف كعلمو،/زلب الدين اخلطيب، كتاب فضائل القرآف:حتقيق
 (عن عثماف رضي اهلل عنو).346، ص3ج: ىػػػ1400القاىرة،

طالع بوفيات القرف الثالث عشر– ابن سودة عبد السالـ بن عبد القادر  -3
ُ
 دار الغرب،1:رّلي زلمد،ط :قيقك الرابع،تح إحتاُؼ ادل

. 60،ص1ج:ـ1997/ػػػػػق1417 بَتكت،،اإلسالمي
. 32-31 ص: الفهرسة-ابن َعجيبة -4
. 553ص ،3ج:ـ1993/ػػػػػػػق1414،مؤسسة الرسالة،1:معجم ادلؤلفُت ،ط– عمر رضا ،كحالة -5
. 31ص: الفهرسة- ابن َعجيبة -6
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فقيو مالكي من أىل فاس  العريب بن زلمد التاكدم ابن سودة ادلرم الفاسي،كنيتو أبو حامد، :ــــ ابن سودة
كشرح  لأللفية، حاشية على شرح ادلكدكد:من كتبو، ـ1814/ىػػػ1229مولدا ككفاة، تويف قبل الكهولة عاـ 

 .2نو صحيح البخارم مساعا كأجازه من أكلو إىل آخرهعأخذ ، 1ادلوطأ كلكن مل ُيْكِملو
ىػػػػ،قاؿ 1213تويف بالوباء ىػػ،1160أبو عبد اهلل سيدم زلمد بن زلمد بَػنِّيس الفاسي كلد :أحمد بـَنِّيسػػػػ 

شرح :كمن تأليفو، "اختص بعلم الفرائض...إماـ عصره الفقيو الفّهامة،..:"عنو ابن َعجيبة يف أزىار البستاف
       علم الفرائض، كقرأ عليو جزءا من ابن َعجيبةأخذ عنو، 3مهزية البوصَتم، كشرح على فرائض اخلليل

 .4 يف سائر العلـوقالتسهيل، كأجاز
: من شيوخو الصوفية 

ـ شيخ ادلشايخ  1823-1737/ىػػػػ1239-1150الشيخ العريب بن أمحد الدرقاكم : ـــ  أحمد الدرقاوي
  الشيخ العارؼ أبو احلسن علي أخذ عن مجاعة من العلماء من بينهم، كلد بقبيلة بٍت زركاؿ،5...العارفُت
كمن تآليفو جواىر القرطاس كرسائل مشهورة ، ىػػ1239 تويف 7،كطريقتو جاللية الظاىر مجالية الباطن6اجلمل

.  معامل التصوؼ كعمل هبا يف حياتو ابن َعجيبة أخذ عنو8مشهورة بامسو
-1747/ىػػ1224-1160أبو عبد اهلل زلمد بن أمحد البوزيدم الدرقاكم  :ــــ البوزيدي الدرقاوي

أستاذ أمحد بن َعجيبة كاف من كبار األكلياء الصاحلُت، كاف أميا ال يكتب كال يقرأ، كمع ذلك  9،ـ1809

                                                           
 .223، ص4ج:األعالـ-الزركلي خَت الدين- 1
. 33ص: الفهرسة– ابن َعجيبة  -2
الكتاين الشريف محزة بن :قيقتح سلوة األنفاس ك زلادثة األكياس مبن أقرب من العلماء ك الصلحاء بفاس ، – زلمد بن إدريس ،الكتاين -3

 أزىار البستاف يف – ، نقال عن ابن َعجيبة أمحد 223 -222،ص1ج :ـ1894/ػػػػػق1316،ادلوسوعة الكتانية لتاريخ فاس،"دط" علي،
 .طبقات األعياف

 .32 ص:الفهرسة – ابن َعجيبة  -4
، "دت"،" دط"شاكش بن احلاج زلمد ، : السلسلة الذىبية يف التعريف برجاؿ الطريقة الدرقاكية،حتقيق–العشعاشي، احلاج مصطفى - 5

 .9ص
،دار الغرب 1موسوعة أعالـ ادلغرب،ط -رّلي زلمد ":ق زلي الطريقة الشاذلية1194:كيفالعمراين احلسٍت الشهَت باجلمل،ت -6

. 2421ص ،7ج:ـ1996/ػػػػػق1417اإلسالمي،بَتكت،
. 189-188ص ،1ج:سلوة األنفاس – الكتاين زلمد  -7
 :ىػػػ1324،مطبعة ادلالجئ السياسية ،اإلسكندرية،"دط"اليواقيت الثمينة يف أعياف مذىب عامل ادلدينة،-  األزىرم،زلمد بشَت ظافر- 8
. 255-254 ،ص1ج
 .10السلسلة الذىبية، ص- العشعاشي- 9
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كمقامو يف  لو كتاب اآلداب ادلرضية يف طريقة الصوفية،...أعطاه اهلل مااَل خيطر بالباؿ من العلـو كاألسرار
 1.مستغاًل زلط رجاء الطالبُت

أمحد بن العريب ادلباركي،  عبد الكرمي بن أمحد ابن قرّيش،:     كمن شيوخو أيضا ما ذكره ابن سودة يف كتابو
 2.الطيب بن عبد اجمليد ابن كَتاف

كإْف دؿ ىذا فإمنا  شيوخان كثرين أخذ عنهم العلـو بأنواعها،-رمحو اهلل-كىكذا صلد أف للشيخ ابن َعجيبة    
 .يدؿ على سعة علمو ك تفوقو يف كثَت من العلـو

 
: تالمذتو/ ب

 
 ألف عادلا كبَتان ما حتصلت عليو   مل أجد الكثَت من الكتب اليت حتيلٍت إىل تالميذه لذا اقتصرت على ذكر 

: مثل ابن َعجيبة الشك أنو لديو تالميذ كثر نذكر منهم
 

ىو الفقيو ادلؤرخ العدؿ أبو زلمد عبد السالـ بن أمحد السكَتج ، كلد يف تطواف  :ـــــ عبد السالم السكيرج
ق،كاف مشهوران بإتقاف صناعة 1250ىػػػ،كتب يف التفسَت كالفقو كاحلديث كالنحو كالبياف، تويف1145

. 3"نزىة اإلخواف"صاحب كتاب  التوثيق مع مجاؿ اخلط،
 

ىػػػ لو رلموع ديواف مجع فيو 1181كلد عاـ  كاف عالمة مشاركا أديبا مطلقا،:ــــــ عبد اهلل بن علي ّشطير
 4ىػػػػػػػ 1214تويف "نضار األصيل على بساط اخلليل:"امسو بعض الفوائد التارخيية كغَت ذلك،

 
 
 
 

                                                           
 .216-214 ص:طبقات الشاذلية الكربل  -  أيب علي احلسن،الكوىن- 1
.  108 -102-55ص ،1ج:حتاؼ ادلطالع بوفيات القرف الثالث عشر ك الرابعإ -  عبد السالـ بن عبد القادر،ابن سودة -2
 .286 -285ص ،6ج :ـ1966ػػ/ػػػػػػػق1886ادلغرب، ادلطبعة ادلهدية، ،"دط"تاريخ تطواف ، -داكد زلمد -3
. 93:ص ،1ج:العطإحتاُؼ امل-  عبد السالـ بن عبد القادر،ابن سودة- 4
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: وفاتو و آثاره:ثانيا
 
: وفاتو/ أ

 : تعاىللوكلُّ شيء لو هناية كالعمر مهما طاؿ فالبد من دخوؿ القرب لقو       

              .1  
 

 كبعد حياة حافلة قضاىا ابن َعجيبة يف طلب العلم كحتصيل ادلعرفة كمن مث التدريس كالتأليف 
 حيث قضى عمره يف طاعة اهلل أدركو األجل، ككاف ابن َعجيبة من مجلة العباد الذين استعدكا للقاء اهلل 

 .كخدمة كتاب اهلل بالتفسَت كالبياف عن عمر ناىز األربعة كستوف
 

ىػػػ كقيل أكؿ السنة بعد 1225يف سنة-رمحو اهلل –تويف  كمل ختتلف األقواؿ تقريبا يف تاريخ كفاتو،
كدفن بقبيلة أصلرة  ىػػػ،1224 شواؿ من عاـ 7كأضاؼ ابن سودة أنو تويف يف أسفار يـو األربعاء 2.ىذه

 4.كالكتاين الوحيد الذم ذكر أنو تويف بالطاعوف 3قرب مدينة تطواف
.  5ىػػػػػػػ 1266أما بعض الًتاجم احلديثة ذكركا أف كفاتو كانت عاـ 

 
كىكذا قضى الشيخ حياتو بُت طلب العلم كالعلماء، ككاف نتاج ذلك ما حرره من مؤلفات كثَت  

 .تركها من كراءه اليت تدؿ على  سعة تطلعو كعلمو 
 

 
                                                           

 .88  آية رقمالقصص سورة -1
 .2483، ص7ج":تذكرة احملسنُت بوفيات األعياف ك حوادث السنُت،الفاسي عبد الكبَت"موسوعة أعالـ ادلغرب- رّلي زلمد- 2
 .104،ص1ج:إحتاؼ ادلطالع - ابن سودة :   ينظر -3

 .855، ص2ج:فهرس الفهارس -           كالكتاين
 .  245، ص1ج:األعالـ -            ك الزركلي

. 855ص ،2ج:فهرس الفهارس- الكتاين  -4
  .70،ص1:ج:اليواقيت الثمينة- األزىرم، زلمد :  ينظر-5

 . 169، ص1ج":دت"مكتبة الثقافة الدينية، القاىرة،"دط"معجم ادلطبوعات العربية ك ادلعرّبة،-      ك سركيس، يوسف الياف
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: مصنفاتو/ب
من البديهي ألم عامل من العلماء بلغ درجة عالية من العلم يف الدين أف تكوف لو مصنفات يف سلتلف 

 لو مصنفات يف- رمحو اهلل–كالشيخ ابن عجيبة ؛ العلـو الشرعية، كادلصنفات اليت يًتكها ىي مَتاثو يف الدنيا
  .كالتصوؼ...سلتلف الفنوف كالتفسَت كالفقو  كاحلديث كاللغة كالًتاجم 

: 1كىذه الكتب منها ما ىو مطبوع  كأغلبها سلطوط كبعضها مفقود كنذكر أىم تآليفو 
. سأفرد لو الكالـ فيما بعد  البحر ادلديد يف تفسَت القرآف اجمليد،-1
كالكبَت عشركف كراسا صغَتان، كصغَت جدا ضلو  صغَت ضلو كراسُت،:بثالثة شركح: تفسَت الفاحتة الكبَت-2

. كراسُت
كيشتمل على آداب القراءة كالتعريف بالشيوخ العشرة كركاهتا  :الدرر ادلتناثرة يف القراءات العشر ادلتواترة-  3

. كتوجيو قراءة كل كاحد منها
التعريف   ككىذا التأليف يف طبقات الفقهاء كذكر أرباب ادلذاىب :أزىار البستاف يف طبقات األعياف- 4

هبم، كالتعريف مبشاىَت أصحاب مالك من زمانو إىل زماننا،ىذا على ترتيب كجودىم كل قرف كحده إىل 
. غَت أف الصوفية مل نستكمل ذكرىم كقتنا  ىذا مث النحويُت كاحملدثُت كالصوفية،

. مجع فيها بُت النحو كالتصوؼ عبارة كإشارة :كشرح اآلجركمية-  5
ىػػػػػػػ  1196كىو أكؿ ما ألفو سنة  :تسهيل ادلدخل لتنمية األعماؿ بالنية الصاحلة عند اإلقباؿ- 6
 ىػػػػ1211سنة  فرغ من تبيضو  كىي شرح حكم ابن عطا اهلل السكندرم: إيقاظ اذلمم يف شرح احلكم -7
 . ق كطبع بفاس1211الفتوحات اإلذلية يف شرح ادلباحث األصلية، فرغ من ىذا  -8
 -مطبوع – الفهرسة ألشياخو -9
..  حاشية على اجلامع الصغَت للسيوطي-10

                                                           
.     39 -38ص : الفهرسة – ابن َعجيبة :ينظر- 1

،مطبعة مصطفى البايب احلليب كأكالده ، مصر، 3إيقاظ اذلمم يف شرح احلكم ،ط-          ابن َعجيبة احلسٍت أمحد بن زلمد
 .525ص: ـ 211ىػػػ1402
 .169ص ،1ج:معجم ادلطبوعات العربية -سركيس         
. 245ص ،1ج :األعالـ -الزركلي         
. 854ص ، 2ج:فهرس الفهارس  –الكتاين          

 241ك 236،ص6ج:تاريخ تطواف  -مد داكد        مح
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حققو أمحد ابن اذلامشي  ىػػػػػ،1221فرغ من تبييضو :معراج التشوؼ إىل حقائق التصوؼ- 11
ق ، 1355التلمساين،طبع يف دمشق 

-. رمحو اهلل– الكشف كالبياف يف متشابو القرءاف كىو آخر ماألف  -12
.   كىذه اآلثار تدؿ على سعة كتطلع الشيخ على سلتلف العلـو الشرعية           
 

. ثناء العلماء عليو:ثالثا
 

: إفَّ الكثَت من العلماء ادلًتمجُت لو، يثنوف عليو بأمجل كأرقى العبارات نذكر
 .1«مفسر صويف مشارؾ من أىل ادلغربىو »: الزركلي فقاؿ-
 .2«العالمة احلجة الفهامة الفقيو البارع الصويف اجلامع بُت الشريعة كاحلقيقة ىو»: كظافر األزىرم قاؿ-
 .3«كاف عالمة مشاركان مطلقا حجة صوفيان عامالن بعلِمو شيخان متربكان بو»: كقاؿ عنو  ابن سودة-
 .4«ىو ادلؤلف احملقق الفهامة البارع ادلدقق الصويف اجلامع بُت الشريعة كاحلقيقة»: أما قاسم سللوؼ قاؿ-
قطب دائرة الوالية الكربل، كمنبع أسرار أىل احلقيقة  ىو الشريف احلسيب،»: ك القاسم الكوىن قاؿ-

 .5 «كيل اهلل األكرب كغوثو األشهر كعمدة الفريقُت، شيخ الطريقتُت،
ذك التآليف ... ىو العالمة اإلماـ الصويف ادلفسر، صاحب الصيت كالشهرة »:كقاؿ عنو عبد القادر التليدم

 .6«الكثَتة كادلآثر العديدة من الشخصيات البارزة كادلشهورة يف العامل اإلسالمي كخاصة بُت أكاسط الصوفية
 

  .      كىذا يدؿ على مكانتو العلمية الرفيعة كمنزلتو السامية بُت العلماء

                                                           
. 245ص ،1ج : األعالـ-  الزركلي-1
. 70ص ،1:ج:اليواقيت الثمينة-  األزىرم زلمد -2
. 104ص ،1ج :إحتاؼ ادلطالع-   ابن سودة -3
. 571ص ،1ج:شجرة النور الزكية - سللوؼ زلمد  -4
. 152ص: طبقات الشاذلية الكربل - الكوىن أيب علي احلسن -5
 .218ص: ادلطرب مبشاىَت أكلياء ادلغرب-  التليدم عبد القادر- 6



 

 :     املبحث الثانٌ                             

 . التعريف باملَؤلف

 

 دراسة حىل تفسري ابو َعجًبة:  املطلب األول

 التعريف بالبحر املديد وسبب تألًفه:الفرع األول                 

 القًنة العلنًة للبحر املديد:الفرع الثانٌ                 

 املصادر العلنًة يف البحر املديد:الفرع الثالث                

  البحر املديدتفسريهمههج ابو َعجًبة يف : املطلب الثانٌ

 مههج ابو عجًبة يف التفسري باملأثىر:الفرع األول                

 مسائل مو علىم القرآى يف البحر املديد:الفرع الثانٌ                 

 مههج ابو عجًبة يف التفسري بالرأٍ:الفرع الثالث                 
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 البحر المديد في تفسير القرآن المجيد: المبحث الثاني
لقد ترؾ الشيخ ابن عىجيبة ثركة علمية نفيسة دتثلت ُب عدد من ادلؤلفات كاليت بلغت أكثر من         

كاحد كأربعٌن كتابا؛ كاليت كاف من أمهها البحر ادلديد ُب تفسًن القرآف اجمليد، فيعترب ىذا من أعظم مؤلفاتو 
 :شأنان كأجلها قدران، كتضمن ىذا ادلبحث مطلبٌن دراسة حوؿ التفسًن كمنهجو فيو كمها كاآلٌب

 دراسة حول تفسير ابن َعجيبة:    المطلب األول
إف قبل الولوج ُب منهج ابن عىجيبة ُب تفسًنه للكالـ ادلناف ال بد بتقدمي نظرة عامة حوؿ البحر ادلديد  
كسبب تأليف ابن عىجيبة لو، كادلصادر العلمية اليت اعتمدىا، كىل لتفسًنه مكانة علمية دتيزه عن باقي 

 التفاسًن؟
 .البحر المديد في تفسير القرآن المجيد وسبب تأليفو:   الفرع األول

 .التعريف بالبحر المديد:أوال
مجعت فيو بٌن  فسرت كتاب اهلل العزيز من أكلو إىل أخره ُب أربع رللدات كبًنة،« :ابن عىجيبة      قاؿ 

 .1«البحر ادلديد ُب تفسًن القرآف اجمليد"عبارة أىل الظاىر كإشارة أىل الباطن مسيتو
      إف ابن عىجيبة شيًغفى بالقرآف الكرمي منذ نعومة أظافره ككلع بعلومو كخاصة علم التفسًن فظهر عملو 

 .اجللي ُب أربع رللدات ضخمة
 -.رمحو اهلل تعاىل–فيعترب ىذا العمل من أىم ك أكرب تآليفو      

 2البحر المديد في تفسير القرآن المجيدوصف  -
 

كىذا :"كجاء ُب آخره ما نصو ،"األنفاؿ"كصل فيو إىل آخر سورة   صفحة كبًنة،478يقع ُب :المجلد األول
 .ىػػػ1216 مجادل األكىل16آخر السفر األكؿ من البحر ادلديد ُب تفسًن القرآف اجمليد، فرغ من تبييضو 

. ىػػػػػػػ1218 صفر 17، فرغ من تبييضو "ادلؤمنوف"إىل سورة " التوبة"فيبدأ من أكؿ سورة :و المجلد الثاني
. ىػػػػػ1219 رمضاف 9، فرغ من تبييضو يـو "فصلت"إىل سورة " النور"من أكؿ سورة :أما المجلد الثالث

 ربيع 6، فرغ من تبييضو يـو األحد"الناس"إىل سورة " الشورل"من أكؿ سورة :والمجلد الرابع
 ىػػػػػػػػػ1221النبوم
   .     ىذا كصف عاـ حوؿ البحر ادلديد ُب تفسًن القرآف اجمليد     

                                                           
 .38-38ص:الفهرسة -ابن عىجيبة -1
. 221،ص6ج:تاريخ تطواف –زلمد داكد  -2
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بكماؿ هبائو كمجالو، كفتق ألسنة العلماء  ضلمدؾ يا من جتلى لعباده ُب كالمو،:...افتتح تفسًنه ما نصوك 
ٍب حتدث عن مكانة ... النحارير الستخراج درره كآللئو كفجر قلوهبم بينابيع احًلكم ادلؤدية بأصولو كمبانيو

التفسًن كاعتربه من أجل العلـو كتكلم عن أىل الظاىر كالباطن ُب تفسًن القرآف الكرمي كبعد ذلك بٌن 
 1...منهجو ُب تفسًن آيات اهلل

 نسأؿ اهلل أف يكسوه جلباب القبوؿ كأف يبلغ فيو القصد ادلأموؿ إنو على ما يشاء »:فقاؿ كختم مقدمتو 
 كعلـو القرآف كأصل ،ذكرت ُب تفسًن الفاحتة عشر مقدمات تتعلق بأصوؿ العلـو كتفاريعها: قاؿك...قدير

 .2«منابعها فلينظر من أرادىا
كيًتب على يد جامعو الضعيف الفقًن إىل مواله أمحد بن زلمد بن عىجيبة »: كخادتة الكتاب قاؿ فيها   

 .3«احلسين لطف اهلل بو ُب الدارين آمٌن
        ىذا ىو العمل اجلليل ادلطبوع بطابع العمق ُب التحليل كالنضج ُب العرض مل يكن كليد سنة أك 

سنتٌن كإمنا كليد فرتة من الزمن قاربت مخس سنوات، أنفقها ادلؤًلف ُب رحلة هبية شلتعة ُب أعطاؼ القرآف 
 .يقرأه متدبرا، متأمال كيظهر ذلك من خالؿ كتابو الضخم الذم ألفو

 :سبب تأليف البحر المديد:ثانيا   
     إف لتأليف البحر ادلديد قصة حيسن أف تركل، ذلك أف ابن عىجيبة بعد خوضو ُب غمار التصوؼ 

حيث ندبين الشيخ العارؼ الرباين زلمد البوزيدم »:كمصاحبتو ألىل التصوؼ كاألذكاؽ قاؿ ابن عىجيبة
كشيخ ادلشايخ العريب الدرقاكم أف أضع تفسًنا يكوف جامعا بٌن تفسًن أىل الظاىر كإشارة أىل الباطن 

 .4«فأجبت سؤاذلم كأسعفت طلبهم رجاء أف يعم بو اإلنتفاع كيكوف شلتعا للقلوب كاألمساع
      إٌف اهلل قد أفسح ُب عمر الشيخ ابن عىجيبة كأسعفو القضاء كالقدر فكتب كأًب تفسًنه العظيم للقرآف 

 .الكرمي
 :القيمة العلمية للكتاب:الفرع الثاني     

       إف لكل تفسًن من التفاسًن قيمة علمية دتيزه عن باقي التفاسًن، كمن أبرز القيم العلمية كأمهها اليت 
 :يتميز هبا البحر ادلديد ُب تفسًن القرآف اجمليد نذكر منها

                                                           

 . 50 -49ص ،1ج:البحر ادلديد ُب تفسًن القرآف اجمليد -ابن عىجيبة:ينظر -  1
 .50،ص1ج:ادلصدر نفسو: ينظر-2
. 221ص ،6ج:تاريخ تطواف -زلمد داكد -3
. 50ص ،1ج:البحر ادلديد -ابن عىجيبة -4



 الفصل األكؿ                                                ابن عىجيبة كالبحر ادلديد ُب تفسًن القرآف اجمليد

 

 
19 

إٌف تفسًن ابن عجيبة يعترب التفسًن ادلغريب الوحيد اجلامع بٌن لوين تفسًن القرآف الكرمي، كمها التفسًن      -
 ".التفسًن اإلشارم"بادلأثور كالتفسًن بالرأم

كإفَّ تفسًنه ليس تفسًنان إشاريان زلضان كإمنا جامع بٌن ادلذىب الظاىرم كاإلشارم، فنجده يذكر ُب      -
العامل النحرير،  الذم »مقدمة تفسًنه أف مهمة التفسًن مهمة شاقة كعملية عسًنة ال يقدـ عليها إال  

رسخت أقدامو ُب العلـو الظاىرة، كجالت أفكاره ُب معاين القرآف الباىرة، بعد أف تٌضلع من العلم    
الظاىر، عربيةن كتصريفان كلغةن كبيانان كفقهان كحديثان كتارخيان، كيكوف أٍخذي ذالك من أفواه الرجاؿ، ٍب غاص ُب 

كإال فسكوتو عن ىذا األمر العظيم أسلم، كاشتغالو مبا يقدر عليو من علم ...علـو التصوؼ ذكقان كحاالن 
 .1«الشريعة الظاىرة أًب 

      كىذا لكثرة علم ابن عىجيبة ُب ادلنقوؿ كادلعقوؿ فهو تفسًن متوسط بٌن اإلطناب كاإلختصار، كالتـز 
أكال ٍب االنتقاؿ بعد ذلك إىل ما " التفسًن بادلأثور" بعكس ادلفسرين الصوفيٌن فإنو يقرر التفسًن الظاىر

 ".تفسًن اإلشارم" تومئ إليو اآليات من إشارات كعرب كمواعظ
 : المصادر العلمية التي اعتمدىا الشيخ ابن َعجيبة في البحر المديد:الفرع الثالث

      إف كل مفسر من ادلفسرين ادلعاصرين ينقلوف عمَّن سبقهم من ادلفسرين منهم الشيخ ابن عىجيبة الذم 
 .اعتمد على عدة مصادر، كنٌوع فيها شلا أضفى على تفسًنه لونان شليزان من حيث مزجو ذلذه ادلصادر

  :2 كمبا أف ادلقاـ ال يسع إىل التفصيل فيها نذكر أىم ىذه ادلصادر منها
 :مصادره في التفسير: أوال

 تفسًن الكشف كالبياف ألىب ،البيضاكم أنوار التنزيل لإلماـ، تفسًن ابن جرير الطربم، تفسًن أيب حياف    
 تفسًن ،عطية  تفسًن احملرر الوجيز لإلماـ ابن، تفسًن مدارؾ التنزيل ألىب الربكات النسفي،إسحاؽ الثعليب

حاشية ،  تفسًن إرشاد العقل السليم للعالمة أىب السعودم، األندلسمالتسهيل لعلـو التنزيل البن جز
 على محاشية أىب زيد الفاسك ،« نواىد األبكار كشوارد األفكار»السيوطي على تفسًن البيضاكم، ادلسماة 

  ...تفسًن اجلاللٌن
... كالنسائي كابن ماجة  سنن أىب داكد كالرتمذم،  صحيحا البخارم كمسلم: الحديثفيمصادره : ثانيا
 .كالكافية الشافية البن مالك، كالتسهيل البن ىشاـاأللفية،  : كتب النحو- : اللغةيمصادره ف:ثالثاً 
.  للفراء كالزجاجين القرآف  كتاب معا:كتب معاين القرآف- 

                                                           
1
. 49:،ص1: ادلصدر السابق،ج- 
 1426كزرة األكقاؼ ك الشؤكف اإلسالمية،الرباط، ،"دط" الشيخ  أمحد بن عىجيبة كمنهجو ُب التفسًن ،–عزكزم حسن : ينظر-  2
 .107-41،ص2ج:ـ2001/ىػػػ
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 . م كالقاموس احمليط للفًنكز أبادم  كاألساس للزسلشرمكالصحاح للجوىر:كتب ادلعاجم - 
  مصادره من كتب التصوف: رابعاً  
 .كتاب اإلحياء لإلماـ الغزايل-
 .أليب طالب مكي"قوت القلوب"كتاب -

 . 1حيث درس حسن عزكزم طرؽ اقتباسو من ىذه ادلصادر بشكل مفصل مع األمثلة
       إف لكل مفسر منهجان يتبعو ُب تفسًن كتاب اهلل تعاىل كذلك باعتماده على ادلصادر اليت حتيلو إىل 
فهم مراد اهلل تعاىل كمدل تطبيقو ذلذه ادلصادر جيعل ىذا التفسًن يستحق مكانة شليزة بٌن ادلفسرين اليت 

ديكن لغًنه االستفادة منها كيعترب ابن عىجيبة رجال ىضم تفاسًن السابقٌن كأحاط إحاطة شاملة كلكن طرقو 
 .ختتلف ُب االقتباس
 منهج ابن َعجيبة في تفسيره البحر المديد: المطلب الثاني

كُب ىذا ادلطلب أحاكؿ اإلجابة على ادلنهج الذم سلكو الشيخ ابن عىجيبة للوصوؿ إىل الغاية اليت 
يقصدىا، كبياف طريقتو ُب تناكؿ  بعض ادلسائل ادلتصلة بكل علم على حدة، كقد آثرت أف أبدأ بالتفسًن 

 .سائل ادلتعلقة بعلـو القرآف ٍب التفسًن بالرأماملبادلأثور ٍب بعض 
 منهج ابن َعجيبة في التفسير بالمأثور: الفرع األول

على التفسًن بادلأثور كىو تفسًن القرآف بالقرآف كتفسًن القرآف -رمحو اهلل–   لقد اشتمل تفسًن ابن عىجيبة 
  .-رضواف اهلل عليهم-بالسنة كبأقواؿ الصحابة كالتابعٌن 

 تفسير القرآن بالقرآن:  أوال  
 .      كىذا نوع من التفسًن بادلأثور موجود ُب مواضع عدة من تفسًن الشيخ ابن عىجيبة

أنو البد دلن يتعرض لتفسًن كتاب اهلل تعاىل أف ينظر ُب القرآف أكال ألنو يفهم مراد اهلل مبا »: قاؿ الذىيب
جاء عن اهلل كىذه ادلرحلة ال جيوز ألحد مهما كاف أف يعرض عنها، كيتخطاىا إىل مرحلة أخرل، ألف 

 .2«صاحب الكالـ أدرل مبعاين كالمو كأعرؼ بو من غًنه
      ذكر ابن عىجيبة أف تفسًن القرآف بالقرآف إديانا منو بأف ما أمجل ُب مكاف قد فسر ُب مكاف آخر، كما 

 .  3اٍختيًصر منو ُب موضع قد بسط كفصل ُب موضع ثاف

                                                           
 .116-110:،ص2: الشيخ أمحد ابن عجيبة ك منهجو ُب التفسًن ،ج–عزكزم حسن - 1
 31،ص1ج:ىػػػػ 2000-القاىرة -مكتبة كىبة ،7:ط التفسًن ك ادلفسركف،–الذىيب زلمد حسٌن - 2
 .127،ص2ج:ادلرجع السابق: ينظر- 3
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     كىذه طريقة ضركرية لكل مفسرو أراد أف يعرؼ ادلراد احلقيقي من اآلية الكردية ألف اهلل تعاىل الذم أنزؿ 
 .القرآف ىو أعلم ببيانو كمراده

 نماذج من تفسير القرآن بالقرآن في البحر المديد

 :ػػػػ ما جاء ُب تفسًن قولو تعاىل1                    
رلمل لكنها "كلمات "فلفظ  1

نَا  كىي"كلمات"فتلقى أم أخذ آدـ من ربو :جاءت مفسرة ُب سورة األعراؼ فقاؿ َّنَا َظلَْمنَا َأنُْفس َ قَاََل َرب

نَا  َنَُ  وَيَّ ِ َي   َْ اِاِ يَ  ْ   َْ   َْ ِفْ   َنَا َ  َْ َ ْ
ِإ
  َ 2 3. 

 : ػػػػػػ كقولو تعاىل2                       
أم األنعاـ كلها كىي اإلبل كالبقر كالغنم  4

:           بعدي ُب قولو :               
5 6. 

 تفسير القرآن بالسنة: ثانيا 
     السُّنة شارحة للقرآف كموضحةه لو ألهنا تعترب ادلصدر الثاين من مصادر التفسًن بادلأثور حيث حيل 

 .القرآف أكال، كتأٌب السنة بعده 
ُب  فكاف الواحد من الصحابة إذا استشكلت عليو آية من كتاب اهلل رجع إىل رسوؿ اهلل ..»:قاؿ الذىيب

 :تفسًنىا فيبٌن لو ما خفي عليو، ألف كظيفتو البياف كما أخرب اهلل عنو بذلك ُب كتابو حيث قاؿ     

                   ....   7 النيب  كقاؿ:{ أال إين أيكتًيتي الكتاب كىًمثلىو مىعىوي}9 « 8.  
9.  

                                                           
 .37سورة  البقػػػػػػػػػػػػػػرة  آية رقم - 1
 .23سورة األعراؼ آية رقم - 2
 .97، ص1ج: البحر ادلديد–ابن عجيبة  -3
 .1سورة ادلائدة آية رقم - 4
 .3سورة ادلائدة آية  رقم - 5
 .03، ص2ج:البحر ادلديد - ابن عىجيبة - 6
 .44سورة النحل آية رقم - 7
، 4604: رقم 34/6سنن أيب داكد،كتاب السنة،باب ُب لزـك السنة،- أبو داكد سليماف بن األشعث السجستاين األزدم - 8
،بًنكت،1:ط ،األلباين،زلمد ناصر الدين  "حديث صحيح."(عن ادلقداـ بن معد يكرب  )11،ص5ـ ،ج1997/ىػػػ1418،دار ابن حـز

 .516،ص1ـ: ـ1988/ىػػػ1408،ادلكتب اإلسالمي،بًنكت،3،ط2643صحيح اجلامع الصغًن كزيادتو، رقم 
 .36، ص1ج:التفسًن ك ادلفسركف- الذىيب- 9
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قد فسر القرآف الكرمي - رمحو اهلل–كجدت أف الشيخ ابن عىجيبة     من خالؿ النظر ُب بعض السور 
 :بالسنة ادلطهرة كىذا كاضح ُب تفسًنه كمن أمثلة ذلك

 : ماجاء ُب تفسًن قولو تعاىل                 1 « "ادلراد هبم ":ادلغضوب عليهم
 .  »2كما قاؿ النيب :  النصارل " كال الضالٌن"،اليهود،كذا فسرىا النيب 

َ  ُ    َلَْ ُ ْ َأنُْفَسُ ْ :كُب تفسًنه لقولو تعاىل-  َآَ ِ َي أ َا  اَّ  أكرد ابن عىجيبة أحاديث كثًنة  ُب تفسًن ىذه 3 َ  َأ َهُّي

َ  ُ    :  عن قولو تعاىل سألت رسوؿ اهلل:  قاؿ4ماجاء عن أيب ثعلبة اخلشين»اآلية، منها  َآَ ِ َي أ َا  اَّ َ  َأ َهُّي

بىٍل ائٍػتىمركا بالػمىعركؼ، كتػىنىاىضٍوا  عىًن الػمينكىًر، حَّتَّ إذا رأيت شيحاِّ  ميطاعان، كىولن }:فقاؿ    َلَْ ُ ْ َأنُْفَسُ ْ 
ك كىدىٍع  متَّبىعان، كدينٍػيىا ميٍؤثػىرىةن كإعجاب كلَّ ذم رأمو برأًيًو، كرأيتى أمران ال يداف لىكى ًبًو، فػىعىلىيكى خيوىيصَّةى نػىٍفسو
ـى الصَّرٍبً، الصَّبػٍري ًفيهنَّ على مثل قػىٍبض على اجلىمًر، للعاًمل فيهنَّ مثل أجر  ِـّ، فإفَّ من كرائكم أيَّا أٍمرى العوا

 .6« 5{مخسٌن رجالن يعملوف مبثل عملو
 تفسير القرآن بأقوال الصحابة:ثالثا      
 ىم أعلم الناس بكتاب اهلل تعاىل كذلك دلعاصرهتم التنزيل كمشاىدهتم   ال شك أف الصحابة      

الصحابة :احلوادث كاألحواؿ اليت كاف ينزؿ فيها القرآف كإٌف ابن عىجيبة جعل ادلفسرين طبقات كالطبقة األكىل
ككل .. أكثرىم كالما ُب التفسًن ابن عباس كعبد اهلل بن مسعود كأيب بن كعب كزيد بن ثابت»: فقاؿ

 .7«ماجاء عن الصحابة فهو حسن مقبوؿ

                                                           
  .7سورة الفاحتة آية رقم  - 1
 .66،ص1ج: البحر ادلديد–ابن عىجيبة - 2

 .105سورة ادلائدة آية رقم - 3
صاحب رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم ،ركل عدة أحاديث،ىو من أىل بيعة الرضواف أختلف ُب امسو قيل،جرىم بن ناشم أك جرثـو - 4

،بيت األفكار 1:سًن أعالـ النبالء،ط-ىػػػ،ينظر، الذىيب أيب عبد اهلل مشس الدين زلمد بن أمحد بن عثماف بن قادياز75بن ناشر توُب 
  .1273-1272، ص 1ج:ـ2004-لبناف-الدكلية

قاؿ عنو ىذا األخًن )األلباين زلمد ناصر الدين : سنن ابن ماجو،حتقيق–" ابن ماجو" القزكيين أبو عبد اهلل زلمد بن يزيد الشهًن بػػػ- 5
، مكتبة ادلعارؼ ، 1،ط4014:،رقم36/21، (يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم)قولو تعاىل:،كتاب الفنت،باب (حديث ضعيف

 .663ص ":دت"الرياض،
 .84، ص2ج:البحر ادلديد- 6
باركد بساـ :، حتقيق"البحر ادلديد" تفسًن الفاحتة الكبًن ادلسمى ب –ابن عىجيبة احلسين  التطواين أيب العباس سيدم أمحد : ينظر- 7

 .158- 157،ص1ج:ـ 1999،منشورات اجملمع الثقاُب ،اإلمارات العربية ادلتحدة،1:زلمد،ط
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 : كمن أمثلة ذلك       كالبحر ادلديد جاء حافال بنقل األجالء من الصحابة 
  :تفسًن قولو تعاىل- 1              .1كل قمار ميسر، : ابن عباس»:  فذكر ما قالو

من شطرنج كنرد كضلوه، حَّت لعب الصبياف باجلوز كالكعاب، إذا كاف بالفلوس، كمسي ميسرا لييسًر صاحبو 
 .2«بادلاؿ  الذم يأخذه كأما إذا كاف بغًن ًعوض إمنا ىو لعب فقط، فال بأس

 :تفسًن قولو تعاىل  ػػػػػ2                        3 ابن  »:فذكر ما قالو
كذب النسَّابوف، جاءهتم رسلهم بالبينات، بادلعجزات الواضحات، فرٌدكا أيديهم ُب أفواىهم :ابن مسعود

  :ليعضوا عليها غيظان شلا جاء بو الرسل كقولو تعاىل               4 »5. 
  :تفسير القرآن بأقوال التابعين:رابعاً 

 . ، لذلك يعترب قوذلم حجة كىم بدكرىم نقلوا عن رسوؿ اهلل      إفَّ التابعٌن قد نقلوا عن الصحابة 
احلسن :  أحسنهم كالما ُب التفسًن»:   كاعترب ابن عىجيبة التابعٌن ىم الطبقة الثانية من ادلفسرين، فقاؿ

صاحب عبد اهلل بن مسعود             -البصرم، كسعيد بن جبًن، كرلاىد موىل ابن عباس، كعلقمة
 .6«...كعكرمة، كقتادة، كالسدم

 :    ك ابن عىجيبة اعتمد على تفسًن التابعٌن ُب تفسًنه البحر ادلديد كمن أمثلة ذلك
 : ػػػػػػػ قولو تعاىل1                                          7 
يدخل :قاؿ سعيد بن جبًن.. ُب اجلملة كإف كانوا دكف صالح أصوذلماجلنة أم صالحا مصححا لدخوؿ»

مل يعملوا مثل عملك، فيقوؿ كنت :فيقاؿ لو أين أيب؟أين أمي ؟أين كلدم ؟أين زكجيت ؟:الرجل اجلنة فيقوؿ
 .8«أدخلوىم اجلنة:أعمل يل ك ذلم فيقاؿ

                                                           
 .219سورة البقرة آية رقم - 1
 .245ص ،1ج:البحر ادلديد-  ابن عىجيبة  -2
 .9  آية رقم إبراىيم سورة -3
 ..119ف آية رقم آؿ عمرا سورة -4
 .46ص ،3ج:البحر ادلديد-   ابن عىجيبة -5
 .  159- 158،ص1ج:تفسًن الفاحتة الكبًن- ابن عىجيبة- 6

 .8سورة غافر آية  رقم - 7
 .115، ص5ج:البحر ادلديد- ابن عىجيبة - 8
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  : ػػػػػػػػ كقولو تعاىل2                       
قواال ُب أفذكر ابن عجيبة  1

، ىم قـو شعيب، أصحاب الرَّسِّ   قاؿ ،أصحاب البئر: أصحاب الرسٌ :  قاؿ ابن عباس،كىأىٍصحابى الرَّسِّ
        يعبدكف األصناـ، فأرسل اهلل إليهم  كانوا أىل بئر، قعودان عليها، كأصحابى مواشي، ككانوا: كىب

         اهنارت هبم - كالبئر ُب كسط منازذلم- شعيبان، فآذكه، كدتادكا ُب طغياهنم، فبينما ىم حوؿ البئر
ىم بقية : كقيل. قرية بفىٍلح اليمامة، قتلوا نبٌيهم فأىلكهم اهلل: الرسُّ : كقاؿ قتادة. كبديارىم، فهلكوا مجيعان 

 : تعاىلكىم أصحاب البئر، اليت قاؿ قـو ىود كقـو صاحل،               
كقاؿ سعيد بن ، 2

ىم أصحاب بئر : كقاؿ مقاتل كالسدم.قتلوا نبيهم فأىلكهم اهللؼ ..قـو كاف ذلم نيب: جبًن كغًنه
   كقاؿ ،رساس:  كمجعها...كل زلفور مثل البئر، كالقرب، كادلعدف: كالرسُّ ُب كالـ العرب... إنطاكية
 .3ىم قـو رٌسوا نبيهم ُب بئر: عكرمة

 
 نماذج من علوم القرآن أدرجها في تفسيره: الفرع الثاني

: إف مسائل علـو القرآف كثًنة كمتنوعة، كابن عىجيبة تناكؿ ىذه العلـو ُب تفسًنه، كسأتناكؿ من مسائلو
 .أسباب النزكؿ كالقراءات كاإلسرائيليات 

 أسباب النزول: أوال
   كىو من ادلسائل ادلهمة جدان ُب علـو القرآف لعالقتو بالتفسًن ليفهم من خاللو آيات الكتاب العزيز 
كأحكامو، كقبل التعرؼ على مدل اىتماـ ابن عىجيبة بأسباب النزكؿ نىود التعرؼ على ىذه األسباب 

 .نفسها
 .4«ىو ما نزؿ قرآف بشأنو كقت كقوعو كحادثة أك سؤاؿ»: ادلراد بأسباب النزكؿ

 كتنقسم آيات القرآف إزاء ىذا ادلوضوع إىل قسمٌن قسم نزؿ إبتداءن، أم بدكف سبب من األسباب 
احلديث عن األمم الغابرة كما حلَّ هبا، أك عن كصف اجلنة ك النار، كقسم نزؿ  :كموضوع ىذا القسم غالبا
  .5التشريع كاألحكاـ كاألخالؽ :  كمعظم موضوعات ىذا القسمعقب  حادثة  أك سؤاؿ

                                                           
 .38سورة الفرقاف آية رقم - 1
 .45سورة احلج آية رقم - 2
 .100، ص 1ج:البحر ادلديد- ابن عىجيبة :   ينظر-3
 .74ص: ـ2000/ىػػػػ142،مكتبة كىبة ،القاىرة،11القطاف مناع ػػػػػػ مباحث ُب علـو القرآف،ط- 4
،دار الكلم الطيب ك دار العلـو 2 الواضح ُب علـو القرآف ،ط–ديب البغا مصطفى ك ديب مستو زلي الدين :ينظر- 5

 .58ص: ـ199/ىػػػ1418اإلنسانية،دمشق،
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   كتظهر أمهية معرفة أسباب النزكؿ ُب توضيح معاين اآليات إلزالة اإلشكاؿ كمعرفة كجو احلكمة الباعثة 
  1..على تشريع احلكم كمنها ما يكوف اللفظ عاما كيقـو الدليل على ختصيصو

إىل أف أسباب النزكؿ أكؿ ما جيب الوقوؼ عليو، كأكؿ ما تصرؼ »:     كقد ذىب الواحدم ُب كتابو
 .2«العناية إليو، المتناع  معرفة تفسًن اآلية كقصد سبيلها دكف الوقوؼ على قصتها كبياف نزكذلا

 .3 « بسبب النزكؿ يعرؼ معىن اآلية ادلنزلة فيو»:كقاؿ ابن عىجيبة 
 .4«معرفة أسباب النزكؿ يعٌن على فهم اآلية فإف العلم بالسبب يورث العلم بادلسبب»:كقاؿ ابن تيمية

     إفَّ معرفة سبب النزكؿ من أىم األدكات اليت تعٌن على فهم كتاب اهلل كتدبر معانيو، كمن خالؿ البحر 
 :ادلديد كجدنا أف ابن عىجيبة قد تعرض ألسباب النزكؿ مبينان معىن اآلية ًمٍن ًخاللو كأمثلة ذلك

 :قولو ُب تفسًن قولو تعاىل- 1         5، الذم سألو معاذي بن جبل »:قاؿ ابن عىجيبة 
ما باؿ اذلالؿ يبدك رقيقا كاخليط، ٍب ال يزاؿ يزيد حَّت يستوم ٍب ال : يا رسوؿ اهلل: كثعلبة بن غنم، فقاال

   :يزاؿ ينقص حَّت يرجع كاخليط؟فقاؿ احلق جل جالؿ         » 6. 

   :كقاؿ عند تفسًنه لقولو تعاىل- 2                              

  
إنو : مالك تشتم صاحبنا، فتقوؿ: أف كفد صلراف قالوا للنيب  »:سبب نزكؿ اآلية7

ىل رأيت إنسانا :أجل،ىو عبد اهلل كرسولو، ككلمتو ألقاىا إىل مرمي العذراء البتوؿ، فغضبوا كقالوا :عبد؟قاؿ
  : قط من غًن أب؟ فإف كنت صادقا فأرنا مثلو فنزلت              »8. 

 

                                                           
 .29ص: ـ1984/ىػػػػػػ1404، الدار السلفية، اذلند ،1صابر حسن زلمد أبو سليماف ػػػػ مورد الظمآف ُب علـو القرآف، ط- 1
،دار الكتب العلمية، 1:بسيوين كماؿ زغلوؿ،ط:أسباب  نزكؿ القرآف،حتقيق–الواحدم أبو احلسن علي بن أمحد بن زلمد بن علي - 2

 .10،ص1ىػػػػػ،ج1411بًنكت،
 .140،ص1 تفسًن الفاحتة الكبًن،ج–ابن عىجيبة - 3
-ادلملكة العربية السعودية-،دار ابن حـز2 شرح مقدمة ُب أصوؿ التفسًن البن تيمية ،ط–الطيار مساعد بن سليماف بن ناصر - 4

 .67ص: ىػػػػػ1428
 .189سورة البقرة آية رقم - 5
 .219،ص1البحر ادلديد،ج- ابن عىجيبة -  6
 .59سورة آؿ عمراف آية رقم - 7
 .36، ص1ج:البحر ادلديد - ابن عىجيبة - 8
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 :القراءات: ثانيا
حتدث ابن عىجيبة عن علم القراءات القرآنية ُب ادلقدمة الثالثة من تفسًن الفاحتة الكبًن بالتفصيل كجاء     ك

ُب ادلقدمة اخلامسة أفَّ علم القراءات من العلـو اليت حيتاج إليها ادلفسر ألنو بو يعرؼ كيفية النطق بالقرآف، 
 .1ك بالقراءات ترتجح بعض الوجوه احملتملة على بعض

أنو أكرد سلتلف القراءات العشر ادلتواترة لكنو مل يتوسع ُب ذلك كثًنا، فقد كاف  :موقفو من القراءات       
ىدفو توظيف القراءة ُب بياف ادلعىن كتعزيز اإلعراب ككذا ُب الشرح كالتوضيح، كلقد كانت لو أراء سديدة ُب 

 .2توجيو القراءات ادلتواترة من جهة كالشاذة من جهة أخرل
 :وىذه بعض النماذج لما تناولو من القراءات في تفسيره

  :قولو تعاىل-1                  3 كقرأ نافع لييحزنك بضم الياء حيث »:حيث قاؿ

ُ ُ ُُ    َْفَ ُ   ْاَْ َ ُ :كقع، إال قولو كالباقوف بفتح الياء كفيو لغتاف حزف حيزف كنصر ينصر كأحزف حيزف ، 4  ََل َ ْ
 .5«كاألكؿ أشهر

كشلا ذكره الشيخ ابن عىجيبة ُب تفسًنه من القراءات ادلتواترة كلكن مل ينسبها إىل أصحاهبا ما أكرده ُب - 2
ُْ  ُ ْفَ ُ   َ  :تفسًن قولو تعاىل  من قرأ مفرطوف بالكسر، فاسم فاعل »:حيث قاؿ 6  ََل َ َ َ  َأ َّ  َ ُُ    نَّاَر َ َأ َّ

من اإلفراط كىو جتاكز احلد، كمن قرأىا بالفتح فاسم مفعوؿ من أفرط ُب طلب ادلاء إذا قدمو، كمن قرأ 
  .7«بالتشديد فمن التفريط

 تاإلسرائيليا: ثالثا
    اإلسرائيليات مصطلح أطلقو علماء ادلسلمٌن من ادلؤرخٌن  كادلفسرين كاحملدثٌن على ما ًب أخذه من 

ركايات كأخبار أك معلومات عن السابقٌن من غًن ادلصادر اإلسالمية ادلوثوقة كبالذات تلك ادلأخوذة عن 

                                                           
 .140، ص1ج:ابن عىجيبة ػػػػػػػ تفسًن الفاحتة الكبًن - 1
 .155، ص2ج:عزكزم حسن ػػػػػػػػ الشيخ أمحد بن عىجيبة ك منهجو ُب التفسًن:ينظر- 2
  .33سورة  األنعاـ  آية رقم- 3
 .103سورة األنبياء آية رقم - 4
 .112، ص2ج:البحر ادلديد - ابن عىجيبة - 5
 .62سورة النحل آية رقم - 6
عبد ادلوجود :،ك أيب حياف زلمد بن يوسف األندلسي ػػػػػػػػ تفسًن البحر احمليط،حتقيق 139، ص3ج:البحر ادلديد - ابن عىجيبة : ينظر-7

 .491-490، ص5ج:ـ1993/ىػػػػ1413،دار الكتب العلمية بًنكت،1عادؿ أمحد كمعوض علي زلمد،ط
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أما مصادر األخبار كالركايات اليت تأٌب من عندىم فهو التوراة ...أىل الكتاب، كبشكل أخص بين إسرائيل
كالتلمود كىي كتب إما حرفوىا ك زكركىا عن حقيقتها األصلية، كإما قد كتبوىا بأيديهم، كقىلمَّا صلد منها ما 

 .1"القرآف كالسنة "يوافق النصوص عندنا
 :موقفو من اإلسرائيليات

       إف الشيخ ابن عجيبة أكد على ضركرة احليطة كاحلذر ُب نقل تلك القصص كاإلسرائيليات، فيقوؿ ُب 
الشتماؿ القرآف على قصص : منها القصص كاألخبار... »معرض حديثو عن العلـو اليت حيتاجها ادلفسر

األكلٌن، فال بد من مطالعتها لتحرير معاين القرآف، غًن أف منها ما يتوقف عليو البياف فهو احملتاج، كما سواه 
  .2«امتناع كتطويل، كقد يذكر منها ما يعلم بالنقل، أك بالفعل أنو كذب، فال جيوز التعرض لو

     كعلى ذكر قوؿ ابن عىجيبة يعترب موقفو بادلقارنة مع باقي ادلفسرين موقفا اجيابيا حيث أنو مل يكثر من 
إيرادىا كإف كقع شيء من ذلك أحالو إىل ادلصدر الذم أخذ منو كإما يينًبو على عدـ صحة ىذه الركاية كمن 

 :اإلسرائيليات اليت نبو ابن عىجيبة على بطالهنا ما ذكره 

 :ػػػػػ عند قولو تعاىل                          3 كل أف بين إسرائيل ر

 ُب مإسرائيل دلٌا خرجوا عن فرعوف، كاستقركا بأكائل الشاـ، أمرىم الٌلو تعاىل بادلسًن إىل بيت ادلقدس، كه
إين كتبتها لكم دارا كقرارا، فاخرجوا إليها، : األرض ادلقدسة، ككاف يسكنها اجلبابرة الكنعانيوف، كقاؿ

خذ من قومك اثين عشر نقيبا، من  :كقاؿ دلوسى عليو الٌسالـ.  ناصركمفاينكجاىدكا من فيها من العدك، 
النقباء، فسار هبم   فاختار موسى،سبط نقيبا، يكوف أمينا ككفيال على قومو بالوفاء على ما أمركا بو كل

األخبار، كهناىم أف حيدثوا قومهم  ىؤالء النقباء يتجسسوف حَّت إذا دنوا من أرض كنعاف، كىى أرحيا، بعث
ٍب ...شديدا، فهابوا كرجعوا كحدثوا قومهم  قربوا من األرض ادلقدسة رأكا أجراما عظاما كبأسا مبا يركف، فلما

بَّارًينى إىل آخر ما يأٌب من قصتهم كأما ما ذكره الثعليب ىنا، كغًنه، من قصة ،قاليوا يا ميوسى ًإفَّ ًفيها قػىٍومان جى
الزنادقة، فال جيوز ذكرىا ُب تفسًن كتاب الٌلو   باطلة من كضعمق: عوج بن عناؽ، فقاؿ القسطالين

  4.الصادؽ ادلصدكؽ

                                                           
  .14- 12ص: ىػػػػ1408،مكتبة السنة،4أبو شهبة زلمد بن زلمد ػػػػػ اإلسرائيليات ك ادلوضوعات ػػػػػ ط- 1

 .141، ص1ج: ابن عىجيبة  ػػػػػػػػ تفسًن الفاحتة الكبًن - 2
 .12سورة ادلائدة آية رقم - 3
 .18 -17 ص ، 2 ج :البحر ادلديد  -ابن عىجيبة -4
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  : ػػػػػػػػ ك قولو تعاىل2                                1. 
ركل عن كعب كغًنه ُب سبب رفعو أنو مشى ذات يـو ُب حاجتو، فأصابو كىج الشمس كحرُّىا،      
، فكيف مبن حيملها مسًنة مخسمائة عاـ ُب يـو كاحد: فقاؿ اللهٌم خٌفف عنو من ! يا رب أنا مشيت يـو

يا رب كلفتين : يعرؼ فقاؿ ىا، فلما أصبح ادللك كجد من خفة الشمس كحرِّىا ما الرَّ ثقلها، كامحل عنو ح
 إدريس سألين أف أخفف عنك محلها كحرَّىا مإف عبد: حبمل الشمس، فما الذم قضيت فيو؟ فقاؿ

أخربت أنك أكـر : إدريس، فقاؿ لو إدريس يا رب اجعل بيين كبينو خٌلة، فأذف لو، حَّت أتى: فأجبتو، قاؿ
ال يؤخر الٌلو نفسا : ألزداد شكرا كعبادة، فقاؿ لو ادللكم، أجل ادلالئكة عند ملك ادلوت، فاشفع يل ليؤخر

نعم، ٍب محلو ملك الشمس على : ، قاؿمقد علمت ذلك، كلكنو أطيب لنفس: إذا جاء أجلها، فقاؿ
     ركل أنو مات ىناؾ كردت إليو ركحو بعد ساعة، فهو ُب السماء الرابعةء ك جناحو فرفعو إىل السما

 2. كبالٌلو التوفيق، كىذه قصص الٌلو أعلم بصحتهام،ح
  كعلى ذكر ىذه النماذج يالحظ أف ابن عجيبة قد التـز مبا ذكره ُب مقدمتو عن اإلسرائيليات كموقفو 

 .منها
 منهج ابن َعجيبة في التفسير بالرأي:الفرع الثالث

كىو التفسًن الذم يقـو على االجتهاد كإعماؿ العقل ُب آيات اهلل، فإف ابن عىجيبة من ادلفسرين 
 . التفسًن بالرأم" الذين سلكوا ىذا ادلنهج

 التفسير اإلشاري و شرعيتو ومدى التزام ابن َعجيبة بشروطو :أوال
 التفسير اإلشاري- أ

 من خالؿ النظر ُب  بعض كتب علـو القرآف أف ىناؾ عالقة بٌن التفسًن اإلشارم كالتصوؼ، كأف      
 الصوفية ذلا تفسًن خاص هبا فهل التفسًن اإلشارم ىو التفسًن الصوُب؟

 :     ػػػػػ ينقسم التفسًن الصوُب إىل قسمٌن
 . 3ىو الذم يبين على ادلباحث النظرية كالتعاليم الفلسفية :التفسير الصوفي النظري 

                                                           
 .57-56سورة مرمي آية رقم - 1

 .345- 344 ، ص3  ج: البحر ادلديد-ابن عىجيبة - 2
" رسالة دكتوراه" مصطفى مسلم زلمد:  الركمي فهد بن عبد الرمحن سليماف ػػػ اجتاىات التفسًن ُب القرف الرابع عشر ىجرم، إشراؼ- 3

 .389، ص1ج: ىػػػػػ1404/1405جامعة زلمد بن سعود اإلسالمية، السعودية، 
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ىو تأكيل آيات القرآف الكرمي بغًن ظاىرىا مبقتضى إشارات خفية :  (اإلشاري)والتفسير الصوفي الفيضي
 .1تظهر ألرباب السلوؾ كديكن اجلمع بينهما كبٌن الظاىر ادلراد أيضان 

 :وىذا يختلف عن سابقو من ناحيتين
 أف التفسًن الصوُب النظرم ينبين على مقدمات علمية تنقدح ُب ذىن الصوُب أكال، ٍب ينزؿ القرآف عليها -

بعد ذلك، أما التفسًن اإلشارم فال يرتكز على مقدمات علمية، بل يرتكز على رياضة ركحية يأخذ هبا 
الصوُب نفسو حَّت يصل إىل درجة تنكشف لو فيها من سجف العبارات ىذه اإلشارات القدسية كتنهل 

 .2على قلبو من سحب الغيب ما حتملو اآليات من ادلعارؼ السبحانية 
إفَّ صاحب التفسًن الصوُب النظرم يرل أف ما يراه أك يقولو ىو كل ما حتتملو اآلية، أما التفسًن اإلشارم - 

فال يرل صاحبو أف ما يراه ىو كل ما يراه من اآلية، كإمنا يرل أف ىناؾ معىن آخر حتتملو اآلية كادلراد منها 
 3.أكال كقبل كل شيء كذلك ىو ادلعىن الظاىر الذم ينساؽ إليو الذىن قبل غًنه

 شرعية التفسير اإلشاري- ب    
كىؤالء ليس لنا أف نطالبهم بدليل على الرفض ألف األصل ُب التفسًن أف يكوف : القائلون بالرفض* 

بالقرآف أك السنة أك ادلتبادر من عمـو لغة العرب ألف القرآف نزؿ بلغتهم كالتفسًن اإلشارم ليس كذلك إال 
 4.بدليل يصرؼ ادلعىن ادلراد من الظاىر اللفظ إىل معىن آخر

 :المؤيدون لو *
مل يكن التفسًن اإلشارم باألمر اجلديد ُب إبراز معاين القرآف الكرمي بل ىو أمر معركؼ »  :5 قاؿ الذىيب

كعرفو الصحابة رضواف  ، أشار إليو القرآف الكرمي كنبو إليو رسوؿ اهلل من لدف نزكلو على رسوؿ اهلل 
 .اهلل عليهم كقالوا بو

  :أما إشارة القرآف إليو ففي قولو تعاىل-               َ  ُ َ َْف      .6 

   :كقولو تعاىل                        ْخِتََلفًا     .7 

                                                           
 .390-389، ص1ج:الركمي بن عبد الرمحن ػػػ اجتاىات التفسًن ُب القرف الرابع عشر ىجرم - 1

 261، ص2ج:  الذىيب زلمد حسٌن ػػػػػػ التفسًن ك ادلفسركف- 2

 .261،ص2ج:ادلرجع نفسو - 3
 .391،ص1ج:الركمي بن عبد الرمحن ػػػ اجتاىات التفسًن ُب القرف الرابع عشر ىجرم - 4
 .262-261، ص2:ج: التفسًن كادلفسركف–الذىيب زلمد حسٌن -  5
 .78  آية رقمالنساء سورة -6
 .82  آية رقم النساء سورة -7
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  :كقولو تعاىل                  َأْقَفا ُ َا .1 
أنزؿ القرآف على سبعة أحرؼ  }:قاؿ أف النيب فذلك ُب احلديث عن ابن مسعود  كأما تنبيو الرسوؿ  

 .2{لكل آية منها ظهر ك بطن 
كأما الصحابة فقد نقل عنهم من األخبار ما يدؿ على أهنم عرفوا كفسركا القرآف تفسًنا إشاريا كمنو ما     

بعضهم مًل :كاف عمر يدخلين مع أشياخ بدر فقاؿ}:ركاه البخارم عن ابن عباس رضي اهلل عنو أنو قاؿ
ما :إنو شلن قد علمتم فدعاىم ذات يـو كدعاين معهم، قاؿ: تدخل ىذا الفَّت معنا كلنا أبناء مثلو ؟فقاؿ

  :رأيتو دعاين يومئذ إال لًنيهم مين، فقاؿ ما تقلوف ُب قولو تعاىل         ُ َْفْت   َ      

           3 أمرنا أف ضلمد اهلل كنستغفره إذا نصرنا :فقاؿ بعضهم.حَّت ختم السورة؟ 
يا ابن عباس أكذاؾ : ال ندرم، أكمل يقل بعضهم شيئان، فقاؿ يل:كفتح علينا، كقاؿ بعضهم

 أعلمو اهلل إذا جاء نصر اهلل كالفتح فتح مكة ىو أجلي رسوؿ اهلل :فما تقوؿ؟ قلت:ال،قاؿ:تقوؿ؟قلت
 .4«{ما أعلم منها إال ما تعلم :فذاؾى عالمة أجىًلكى فسبح حبمد ربك كاستغفره، إنو كاف توابا،قاؿ عمر

 :خالصة القوؿ
الظاىر ىو ادلفهـو العريب اجملرد كباطنو ]أف القرآف الكرمي لو ظهر كبطن      إفَّ ىذه األدلة اجملتمعة تعطينا

ظهر يفهمو كل من يعرؼ اللساف  ،[ىو مراد اهلل تعاىل كغرضو الذم بقصد إليو من كراء األلفاظ كالرتاكيب
 .5كبطن يفهمو أصحاب ادلوىبة ك أرباب البصائر...العريب
يقع :أحدمها بالركاية، فليس يعترب فيها إال النقل، كاآلخر: الكالـ ُب القرآف على ضربٌن: قاؿ الشاطيب    

 .6بفهم، أم يريد اهلل إظهار سر كمعىن من معانيو اخلفية على لساف عبد من أصفيائو
                                                           

 ..24سورة زلمد آية رقم - 1
قاؿ عنو إسناده  )األرنؤكط شعيب،:ابن بلباف، األمًن عالء الدين علي الفارسي ػػػػػػػ صحيح ابن حباف برتتيب ابن بلباٌف ،حتقيق-  2

،مؤسسة 2:،ط75/كتاب العلم، باب ذكر العلة اليت من اجلها قاؿ النيب صلى اهلل عليو كسلم كما جهلتم منو فردكه إىل عادلو،رقم (حسن
 .(عن ابن مسعود رضي اهلل عنو  )،276، ص1ج: ـ1993/ىػػػػػ  1414الرسالة، بًنكت، 

 .2-1سورة النصر آية رقم - 3
عن ابن عباس  )،151، ص3ج:4294،رقم64/51البخارم ػػػػػ صحيح اجلامع ،كتاب ادلغازم،باب إذا جاء نصر اهلل كالفتح،- 4

 .(رضي اهلل عنها
 .265- 264، ص2ج:التفسًن كادلفسركف-5
: ـ1997/ىػػػػ 1417،دار ابن عفاف ،السعودية، 1الشاطيب أيب إسحاؽ إبراىيم  بن موسى بن زلمد اللخمي ػػػػػػ ادلوافقات ػػػػػػػ ط- 6
 .210-209، ص4ج
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 شروط قبول التفسير اإلشاري و مدى التزام ابن عجيبة بذلك- ج
 :1التفسًن اإلشارم ال يكوف مقبوال إال بشركط مخسة

 .2[إفَّ ابن عىجيبة مل خيل هبذا الشرط.] ػػػػػ أال يتناَب مع النظم القرآين الكرمي  (1
إف الشيخ قد التـز هبذا الشرط  ُب البحر ادلديد من أكلو . ]ػػػػػ أال يدعي أنو ىو ادلراد كحده دكف الظاىر (2

 .[إىل آخره كصرح بو ُب مقدمة تفسًنه
 :ػػػػ أال يكوف تأكيال بعيدا سخيفا كتفسًن بعضهم  (3
 :لقولو تعاىل-           3 4 جبعل كلمة دلع فعال ك احملسنٌن مفعولو. 
   :كقولو تعاىل»   ُ َف َْ          5  كىذا ...فقاؿ معناه من ٌذؿ، إشارة إىل النفس ،

كابن عىجيبة كاف . 6 «حتريف سلالف لصريح اللغة كمصادـ التفاؽ ادلفسرين، إمنا ىو حتريف للنص كعبثان بو
 .7من ادلفسرين اإلشاريٌن الذين مل حيرفوا نصوص اهلل تعاىل على ىذا ادلنواؿ

 .8ػػػػ أف يكوف لو شاىد شرعي يؤيده  (4
 .ػػػ أف ال يكوف لو معارض شرعي أك عقلي (5

 :9أما اإلماـ الشاطيب فجعل شرطٌن لقبوؿ التفسًن الباطن
 .ػػػػ أف يصح على مقتضى الظاىر ادلقرر ُب لساف العرب حبيث جيرم على ادلقاصد العربية

 .ػػػػ أف يكوف لو شاىد نصان أك ظاىرا ُب زلل آخر يشهد لصحتو من غًن معارض

 أكال كإخضاع النص القرآين لقواعد اللغة التزامو بتقرير الظاىر لآليات  التزاـ ابن عىجيبة بالشركط مع      

 كأصوذلا كما حتملو اآليات من أحكاـ كمباحث علمية متنوعة ٍب ينتقل بعد ذلك إىل بياف
                                                           

ىػػػػ 1415،دار الكتاب العريب،بًنكت، 1زمىريل فٌواز أمحد،ط:الزرقاين زلمد عبد العظيم ػػػػ مناىل العرفاف ُب علـو القرآف، حتقيق- 1
 .68، ص2ج:ـ1995/
 .97، ص1ج:البحر ادلديد- ابن عىجيبة : انظر- 2
 .69ػػػػػ سورة العنكبوت آية رقم  3

 .68،ص2ج:الزرقاين زلمد عبد العظيم ػػػػ مناىل العرفاف ُب علـو القرآف-  4

 .255سورة البقرة آية رقم -  5
 .99ص: ـ1993/ىػػ1414،مطبعة الصبل،دمشق،1 علـو القرآف،ط–عرت نور الدين - 6
 .286، ص1 ك ج321،ص 4ج:البحر ادلديد- ابن عىجيبة : انظر-  7
كأما الشرط اخلامس فيلحق بالرابع ألنو من كاف لو شاىد شرعي فهو بالضركرة ال يكوف لو . 200،ص3ج:ادلصدر نفسو: انظر- 8

   .معارض شرعي أك عقلي

 .332-231، ص4ج:الشاطيب ػػػػػ ادلوافقات- 9
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 . ما قد ترمي إليو اآليات من إشارات كمواعظ كعرب، كىذه السمة كاضحة ُب تفسًنه 
  تفسيره للقرآن باالعتماد على الجانب اللغوي والنحوي والبالغي:ثانيا

اعتماده على اللغة كأساليبها للوصوؿ إىل مراد اهلل الناظر ُب تفسًن الشيخ ابن عىجيبة ػػػ رمحو اهلل ػػػػ يرل 
 ..تعاىل

 أكؿ ما حيتاج إليو ادلفسر ىو علم اللغة ألف هبا يعرؼ شرح مفردات            إف»:قاؿ     حيث 
األلفاظ، كمدلوالهتا حبسب الوضع العريب، ألف القرآف نزؿ بلساف العرب، فال بد من معرفة مهماهتا، قاؿ 

ال حيل المرئ يؤمن باهلل كاليـو اآلخر أف يتكلم ُب كتاب اهلل إذا مل يكن عادلا بلغات العرب، كال : رلاىد
 .1«يكفي ُب حقو معرفة اليسًن منها، فقد يكوف اللفظ مشرتكا كىو يعلم أحد ادلعنيٌن، كادلراد اآلخر

      كعليو سأذكر بعض ادلسائل القصد منها التمثيل ال احلصر؛ لبياف عناية الشيخ كاىتمامو باللغة  
 .كالنحو كالبالغة ُب تفسًنه للقرآف الكرمي

 

 الجانب اللغوي والنحوي: أوال
 أ ــــ اإلعتماد على التفسير بالشواىد الشعرية 

 ما     كمن أمثلة ابن عىجيبة ُب االستشهاد بالشعر لبياف اللغة كتفسًن الغريب من مفردات القرآف الكرمي،
 :عند تفسًنه لقولو تعاىلذكره                     2  الزبر مجع زبور مبعىن مزبور »:قاؿ

 : ككل كتاب فهو زبور، قاؿ امرؤ القيسأم مكتوب كزبرت أم كتبت،
  3«        دلن ظلىله أبصرتو فشىجاين                         خلطَّ زبورو ُب عىسيبو تيماف

 إذا كاف ابن عىجيبة يورد الشواىد الشعرية ُب تفسًنه لإلحتجاج إىل قاعدة ضلوية »:   قاؿ احلسن العزكزم
أك تفسًن لفظة عربية أك توضيح أسلوب من األساليب العربية النادرة جدا، فإنو أكرد بادلقابل أشعارا كثًنة 
لتوضيح بعض ادلعاين الصوفية كبياف بعض الفضائل، كاآلداب احلسنة، كلكل توظيف لو غرض عند ابن 

 .4«عىجيبة 
  :عناية ابن َعجيبة بنقل أقوال أئمة اللغة-  ب 

 : إٌف ابن عىجيبة يورد أقواؿ علماء اللغة ُب بياف معاين القرآف الكرمي كمن أمثلة ذلك
                                                           

 .139، ص1ج:ابن عىجيبة ػػػػ تفسًن الفاحتة الكبًن - 1
 .184سورة آؿ عمراف آية رقم - 2
 .458، ص5  ك ج602 ، ص 4 كانظر،ج445، ص1ج: البحر ادلديد - ابن عىجيبة-  3

 .357، ص2ج:الشيخ ابن عىجيبة كمنهجو ُب التفسًن- حسن عزكزم- 4
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   : ػػ قولو تعاىل              1 قاؿ أبو ،قطعو:  اجللدممن فر »:قاؿ ابن عىجيبة 
فػىلىٍم أىرى عىبػٍقىرًيِّا  }:  ُب حق عمر:    قاؿ النيب،"مٌ كل فائق من عجب أك عمل فهو فر":عبيدة 

 .3«يعمل عملو:  أم2{ يػىٍفرًم فىرًيَّوي 
  :قولو تعاىل-                       

، (لكم فآمنوا خًنا)»:قلت 4
: كائتوا خًنا لكم، كقاؿ اخلليل: ىو منصوب بفعل مضمر، تقديره: قاؿ سيبويو: (انتهوا خًنا لكم)ك

 ، آمنوا إديانا خًنا لكم:صفة دلصدر، أم:  كقاؿ الفراء،اقصدكا: أم.  على ادلعىنػػ انتهوا كببػػػ آمنوامنصوب 
 كىو أظهر من جهة: قلت، ليكن اإلدياف خًنا لكم :ىو خرب كاف احملذكفة، كتقديره: الكوفيٌن كقاؿ بعض
: ، قاؿ ابن مالكال حتذؼ مع امسها إال ُب مواضع سلصوصة  (كاف)ألٌف : منعو البصريوف، قالوا ادلعىن، كإفٍ 
كلعل ىذا ادلوضع أتى على غًن ادلشهور تنبيها على   كيبقوف اخلرب كبعد إف، كلو، كثًنا ذا اشتهركحيذفوهنا

  .5»زاجلوا
 االعتماد على التفسير باالشتقاقات اللغويةػػػػ   ج

االشتقاؽ ىو من العلـو اليت حيتاج إليها ادلفسر ألف االسم إذا كاف اشتقاقو من مادتٌن »:  قاؿ ابن عىجيبة 
 .6«سلتلفتٌن، اختلف ادلعىن باختالفهما 

       كحذفت األلف لكثرة االستعماؿ، كالباء متعلقة:فعند تفسًنه لبسم اهلل الرمحن الرحيم قاؿ- 
:  أم ؛الكوفيٌن كفعل عند، رفعاؿ كائن بسم الٌلو، فموضعها مابتدائ: مبحذكؼ، اسم عند البصريٌن، أم

   احلصر نصب، كيقدر مؤخرا إلفادة اؿأبدأ أك أتلو فيقٌدر كل كاحد ما جعلت البسملة مبدأ لو، فموضعها
:  أم؛الٌسمة زلذكفة، كعند الكوفيٌن منق  من الٌسمٌو عند البصريٌن، فالـ مشتق كىو،كاالختصاص

مسى، كمل : أمساء، كمل يقولوا أكساـ، كقالوا: التصغًن كالتكسًن، فقالوا: العالمة، ففاؤه زلذكفة، كدليل البصريٌن
 .7كسيم: يقولوا 

                                                           
 .27سورة مرمي آية رقم - 1
عن عبد  )15، ص3ج:3682:، رقم، 61/6 اجلامع الصحيح،كتاب ادلناقب،باب مناقب عمر بن اخلطاب –أخرجو البخارم - 2

 (اهلل بن عمر رضي اهلل عنهما
 .329، ص3ج: البحر ادلديد - ابن عىجيبة - 3
 .170سورة النساء آية  رقم - 4
 .595،ص 1ج:البحر ادلديد –ابن عىجيبة -  5

 .139، ص1ج:ابن عىجيبة  ػػػػػ تفسًن الفاحتة الكبًن - 6
 .53، ص1ج: البحر ادلديد- ابن عىجيبة -  7
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  : ػ ػػ كقولو تعاىل                     1 ،كالتحية مأخوذة  »: ابن عىجيبةقاؿ
 .2«زليا لوقوع التحية عند رؤيتو: حياه حتية، كيقاؿ للوجو: من دتين احلياة كالدعاء هبا، يقاؿ

 
 الجانب البالغي:ثانيا

 : إفَّ ابن عىجيبة قد استعمل األساليب البالغية ُب البحر ادلديد  كمن ادلسائل البالغية اليت كظفها
 علم المعاني نذكر منو- أ

: ادلقصور: ر ىو احلصر كلو طرفافىو ختصيص شيء بشيء بطريق سلصوص، كالقص: أسلوب القصر* 
 3.كىو الشيء ادلخٌصص بو:كىو الشيء ادلخصص؛ ك ادلقصور عليو

  :بينو ابن عىجيبة ُب سياؽ تفسًنه لقولو تعاىل-                    4  حيث
كإمنا األكىل لقصر احلكم على الشيء كقولك إمنا يقـو زيد كالثانية لقصر الشيء على احلكم كقولك »: قاؿ

 .5«إمنا زيد قائم أم إمنا يوحى إيل كحدم إمنا إذلكم إلو كاحد فهل أنتم مسلموف
 :علم البيان نذكر منو - ب
حتدث ابن عجيبة عنها ُب تفسًنه كنٌبو إليها ُب كثًن من ادلواضع من القرآف الكرمي من أمثلة الكناية * 

  :ما جاء عند تفسًن قولو تعاىل:ذلك                6 فاآلف باشركىن »:قاؿ
 .7«ادلباشرة كىي إلصاؽ البشرة بالبشرة،كناية عن اجلماع:باشركىن أم

 :علم البديع ومنو - ج
  : فمثاؿ ذلك، قولو تعاىلالطباق*                8الطباؽ ُب قولو ديعكُب اآلية من أنواع الب 

 9.ميتا فأحييناه
                                                           

 .10سورة يونس آية رقم -  1

 .239، ص4 ك ج395، ص2 ج:، كانظر453، ص2ج: البحر ادلديد- ابن عىجيبة - 2
 .559 ك468ص: ـ 2007،مكتبة لبناف الناشركف،لبناف،2ط مطلوب أمحد ػػػػ معجم ادلصطلحات البالغية كتطورىا،- 3
 .108سورة األنبياء آية رقم - 4
 .162، ص5 ك ج529، ص4ك أنظر،ج506:، ص3:ج:البحر ادلديد - ابن عىجيبة - 5
 .187سورة البقرة آية رقم - 6

 .98، ص5 كانظر،ج215، ص1ج:البحر ادلديد- ابن عىجيبة - 7
 .122سورة األنعاـ آية رقم - 8
 .105، ص2ج:البحر ادلديد- ابن عىجيبة - 9
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  : ما ذكره ابن عىجيبة ُب قولو تعاىلالجناس أما*             .1فأقم كجهك »:  قاؿ 
 ال يتأتى فيو عوج كال خلل كفيو من البديع جناس اإلستقامة، الذمقوَّمو ككجَّهو للدِّين القىيِّم البليغ ُب : أم

 .2«اإلشتقاؽ
أفَّ ابن عىجيبة قد اعتمد على اللغة كأساليبها ُب تفسًنه لكتاب اهلل  يتبٌن كمن خالؿ ذكر ىذه النماذج 

تعاىل كىذا يدؿ على تطلعو الواسع لكتب اللغة كالنحو كالبالغة، حيث كٌضح أمهيتهم ُب التفسًن ُب 
 .مواضع متفرقة من ادلقدمات العشر ُب تفسًنه الفاحتة الكبًن

 :تعرض ابن َعجيبة آليات األحكام : ثالثاً 
كوف »:    إف أثناء حديث ابن عىجيبة عن العلـو اليت جيب على ادلفسر اإلحاطة هبا يذكر الفقو، قاؿ 

 .3«إفَّ آيات األحكاـ مخسمائة: القرآف زلشونا باألحكاـ الشرعية فال بد من حتريرىا، كقد قيل
   فرغم مذىبو ادلالكي إال أنو مل يشغل نفسو بتقرير مذىب مالك على حساب ادلذاىب األخرل فهو 

 الرأم ايذكر اخلالؼ دكف التعصب دلذىب معٌن كُب بعض األحياف يسلك مسلك ادلناقشة كالرتجيح معزز
 : كمن أمثلة ذلك4الذم يؤيده باحلجة كالدليل 

  :ػػػ قولو تعاىل                 
ا قأحصرًب كمنعتم من إدتامها فتحللوا من  فإف5

  كعليكم ما استيسر من اذلدم كذلك شاة          أم ال تتحللوا          

   أم حيث حيل ذحبو كىو زلل اإلحصار عند الشافعي فيذبح فيو بنية التحلل كيفرؽ،كمىن أك مكة
  6.عند مالك فًنسلو فإذا حتقق أنو كصل كذيبح حل كحلق

 أما ُب ما خيص  منهج ابن عىجيبة  ُب اجلانب العقدم فإف ىذا كاسع جدا ألف منها ما  يتعلق بذات اهلل 
تعاىل من إثبات أمسائو كصفاتو كتقرير األلوىية كالربوبية كرده على الفرؽ ادلنحرفة  كعليو حيتاج إىل حبث 

 .مستقل ذلذا أعرضت عنو

 

                                                           
 .43سورة الرـك آية رقم - 1

 .348، ص4ج :البحر ادلديد- ابن عىجيبة - 2
 .140،ص2ج:ابن عىجيبة ػػػػػ تفسًن الفاحتة الكبًن- 3
 .385- 380،ص2ج:عزكزم حسن ػػػػػ الشيخ ابن عىجيبة كمنهجو ُب التفسًن- 4
 .196 سورة  البقرة آية رقم -5
 .208- 207،ص1 ك ج225،ص 1ج:البحر ادلديد- ابن عىجيبة - 6
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 :طريقة ابن َعجيبة في تفسيره- 
لكل مفسر طريقة يتبعها ُب تفسًن كتاب اهلل العزيز كمن ادلعامل اليت سار على نورىا ُب تناكلو لآليات    إفَّ 

 : 1القرآنية، أنو اتبع ُب تفسًنه تقسيمان ثالثيا ُب شكل فقرات
يفسر ادلؤلف رلموعة من اآليات مجلة ن كاحدة يرتاكح عددىا بٌن اآلية الواحدة كاخلمس : الفقرة األكىل- 

، حسب ما تقتضيو اآلية من كحدة تفسًنية تامة، ٍب يذكر بعض  العلـو كادلسائل اليت أكثر قليالن آيات أك 
يتحدث عن السور القرآنية من حيث مكية ىي أـ مدنية، كيبٌن  فإف ابن عىجيبة ذلا صلة بالقرآف الكرمي،

عدد آيات السورة، كسبب تسميتها كذكر ما ذلا من أمساء أخرل، ٍب يورد ادلناسبة  دلا قبلها كدلا بعدىا، 
 ...كيذكره أسباب النزكؿ، كبياف كجوه القراءات، كالغريب كمعاين األلفاظ كغًن ذلك

كفيها معاين اآليات كسلتلف النقوؿ كالتفسًنات الواردة عمن سلف، كابتعاده ُب أغلب : الفقرة الثانية- 
األحياف عن ذكره لإلسرائيليات، كلذا يالحظ ُب عرضو اإلحتياط البالغ، كىذا يوحي إىل شدة حذره من 

 .اإلسرائيليات
فهي عبارة عن إشارات دقيقة كلطائف صوفية تنكشف لو من ": اإلشارة" :بدأىا بقولوك م: الفقرة الثالثة- 

 .معاين اآلية بعد تقرير ما يفهم من اللفظ
 

    كيالحظ من طريقة ابن عىجيبة ُب التفسًن أنو أكىل ُب تفسًنه التفسًن بادلأثور أمهية بالغة،  كذلك 
كىذا ما مٌيز ...  من لغة كضلو كعلم القراءات كأسباب النزكؿباعتماده على األدكات اليت حيتاجها ادلفسر

 .تفسًنه عن باقي ادلفسرين الصوفيٌن ٍب بعد ذلك ينتقل إىل اإلشارات بعد تقريره للظاىر 

                                                           
 .34،ص2ج: الشيخ ابن عىجيبة كهنجو ُب التفسًن ،–عزكزم حسن :  ينظر- 1



                                        

 : الفصل الثاني                                          

 "سورة يس أمنوذجًا"  اجملاز يف البحر املديد                         

 

      كثرية ىي الكتب اليت ذكرت موضوع  اجملاز، وتطرقت إليو ومع اتساعو يف كتب 
األقدمني فإنو حيتاج إىل أكثر من دراسة وخاصة ما تعلق منو مبسألة وجوده بني الرفض 

والقبول، وسنوجز ما توصلنا إليو بعد مراجعة ملا وقع حتت أيدينا من كتب لغوية وبالغية 
لنؤكد كون املوضوع جديرا بالبحث وإطالة التمعن مبراجعة كتب التفسري والكتب اللغوية 

 :فحوى ىذا الفصل كاآليت و،والبالغية

 

 .احلقيقة وأقوال العلماء يف   اجملــــــــــــــاز:       املبحث األول

 .    اجملاز يف سورة يس:املبحث الثاني 



  ا

 احلقيقة وأقوال العلناء يف اجملــــــــــــــاز:ملبحح األولا                          

 .احلقيــــــــــــــــقة واجملــــــــاز:     املطلب األول

 .ماهية لفظ احلقيقة وأقسامها: الفرع األول                         

 .ماهية لفظ اجملاز:الفرع الجاني                          

 .الفرق بني احلقيقة و اجملاز:الفرع الجالح                          

 .أقوال العلناء يف اجملاز : املطلب الجاني

 .تاريخ نشوء القول باجملاز: الفرع األول                  

 اجملاز بني اإلثبات اإلنكار: الفرع الجاني                   

 .أقسام اجملاز:الفرع الجالح                   

 .دراسة اجملاز يف البحر املديد:املطلب الجالح

 .ابو عجيبة بني احلقيقة واجملاز:الفرع األول         

 .تعامل ابو َعجيبة مع اجملاز يف آيات الصفات:الفرع الجاني         

 .بالغة اجملاز عهد ابو َعجيبة:الفرع الجالح              
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 الحقيقة وأقوال العلماء في المجاز:المبحث األول   
القرآن كبلم اهلل تعاىل اؼبعجز بببلغتو وبيانو، وقد ا تعمل القرآن أرقى أ اليب البيان العريب ومنها ا تعمال 
اللفظ على اغبقيقة واجملاز، فكان اجملاز من أىم مباحثو اللغسية، ومنو  نتعرف على اجملاز وما يتعلق بو من 

 :مسائل، وىي كاآلٌب
 الحقيقة والمجاز :المطلب األول

 .نعرف اغبقيقة اليت ىي ضد اجملاز   وقبل الدخسل ُب ثنايا اغبديث عن اجملاز البد أن
 تعريف الحقيقة وأقسامها: الفرع األول

 .إن التعريف باغبقيقة مقدمة منا بة للبحث ُب اجملاز ألن اغبقيقة مقابل اجملاز ومرتكز لو 
 :الحقيقة لغة:أوال

 1.ىس ما ا تعمل ُب معناه األصلي: وعند اللغسيُت"الشيء الثابت يقينا"اغبقيقة ىي 
 حق اغباء والقاف أصل واحد وىس يدل على إحكام الشيء وصحتو فاغبق نقيض   »:قال ابن فارس

 .3 «حق الشيء وذب وذسباً »:ويقال. 2«الباطل
 5. واغبقيقة ىي خبلف اجملاز4...الكبلم اؼبسضسع ُب مسضعو الذي ليي با تعارة وال سبثيل: فاغبقيقة ىي 

  :ومنو قسلو تعاىل" ذاتو الثابتة البلزمة" حقيقة الشيء أي:مأخسذة من حق حيق حقاً وحقيقة، يقال    

                 اْل اَك ِف ِف ياَك  6 7أي وذبت. 
    ومن ؾبمسع ىذه اؼبعاين اللغسية لكلمة اغبقيقة يتبُت أهنا تطلق و يراد هبا أحد اؼبعاين          

 ...الثبست، اللزوم، اليقُت، أصل الشيء، السذسب، اإلحكام، الصحة:اآلتية

                                                           
 .188ص: م2004/ىـــــ1425، مكتبة الشروق الدولية، 4ؾبمع اللغة العربية ــــــ اؼبعجم الس يط، ط- 1
 م1979/ىــــ1399،دار الفكر،"دط"ابن فارس، أضبد بن زكريا أيب اغبسن ــــــ معجم مقاييي اللغة ،ربقيق ىارون عبد السبلم ؿبمد،-  2
 .15، ص2ج:

، لسلة اؼبعاذم "دط"اؼبهدي اؼبخزومي و السامرائي إبراىيم ،: الفراىيدي، أبس عبد الرضبن اػبليل بن أضبد ــــــ العُت ،ربقيق- 3
 . 6، ص3ج":دت"والفهارس،

 . 355، ص1ج: م 1986/ىـــــ1406،منشسرات اؼبكتبة العصرية ،ـ بَتوت ،1السيسطي، ذبلل الدين ـــــــ اؼبزىر ُب علسم اللغة ،ط- 4
،دار العلم للمبليُت ،لبنان، 4عطار عبد الغفسر أضبد،ط:،ربقيق"تاج اللغة و صحاح العربية"اعبسىري، إظباعيل بن ضباد ــــ الصحاح- 5

 .1462، ص4ج:م1990
 .71 سرة الزمر آية رقم - 6
 .45، ص1ج:م2003/ىـــــــ1424،دار األصمعي ـــــــ السعسدية،1اآلمدي، ؿبمد ـــــــ اإلحكام ُب أصسل األحكام ،ط- 7
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 :الحقيقة في االصطالح:ثانيا
 :  إنَّ للعلماء ُب تعريف اغبقيقة اصطبلحا أقسال متعددة أمهها

اغبقيقة ىي   .1«اللفظ اؼبستعمل فيما وضع لو أوال ُب اللغة»: أن َّ
 .2"اصطبلح التخاطب"ومن األصسليُت من زاد ُب ىذا اغبد قيدا وىس قسؽبم ُب 

 .3«أهنا كل لفظ بقي على مسضسعو»:وذاء ُب معجم التعريفات

 ً.ويرتبط اؼبدلسل اللغسي باؼبدلسل اإلصطبلحي  ُب أنَّ اغبقيقة  ىي أصل الشيء الذي وضع لو أوال
 أقسام الحقيقة :ثالثا

  :4 َقسَّم العلماء اغبقيقة إىل ثبلثة أقسام ىي
 .، اغبقيقة العرفية، اغبقيقة الشرعية(السضعية)ــــ اغبقيقة اللغسية 

.   اؼبستعمل ُب اغبيسان الشجاع اؼبعروفدفاللغسية ىي اللفظ اؼبستعمل فيما وضع لو أوال ُب اللغة، كاألس
.        ىي اللفظ اؼبستعمل فيما وضع لو بعرف اال تعمال وىس ضربان عرُب عام وعرُب خاص:والعرفية
ومن العرفية اػباصة ما تعرف عليو أىل .كالدابة لذوات األربع وىي لغة لكل ما يدب على األرض:فاألول 

 ...كل فن كالفاعل لبل م اؼبعروف عند النحاة
 .ىي اللفظ اؼبستعمل فيما وضع لو ُب أصل الشرع كا م الصبلة والصسم والزكاة كبسىا: واغبقيقة الشرعية

                                                           
 .46،ص1ج:اآلمدي ـــــ اإلحكام ُب أصسل األحكام- 1
 السبكي، علي بن عبد الكاُب وولده السبكي تاج الدين عبد السىاب ــــــ اإلهباج ُب شرج اؼبنهاج على منهاج السصسل إىل علم األصسل -2

 .271، ص1ج:م1981/ىـــــ1401،مكتبة الكليات األزىرية ــــــ القاىرة ـــــ 1إظباعيل  شعبان ؿبمد،ط: للقاضي البيضاوي ،ربقيق
 .80ص":دت"دط،دار الفضيلةـ،القاىرة،"اؼبنشاوي ؿبمد صديق،: اعبرذاين،علي بن ؿبمد السيد الشريف ـــــ معجم التعريفات ــــ ربقيق- 3

، اؼبعهد العلمي "دط"ضبيد اهلل ؿبمد ،:البصري ابن الطيب ، أبس اغبسن ؿبمد بن علي ـــــ اؼبعتمد ُب أصسل الفقو ـــــ ربقيق: ينظر- 4
 .19ص ،1ج:م1964/ىـــــ1384الفرنسي للدرا ات العربية ، دمشق ،

،مؤ سة الر الة ،الرياض، 1األشقر  ليمان ؿبمد،ط:         الغزايل، أبس حامد ؿبمد بن ؿبمد ـــــ اؼبستصفى من علم األصسل ،ربقيق
  .24-23،ص2ج:م1997/ىـــ1417ـ

     ابن السبكي، تاج الدين عبد السىاب ـــــ حاشية العبلمة البناين على شرح اعببلل مشي الدين ؿبمد بن أضبد احمللي على منت صبع      
  .301،ص1ج:م1982/ىـــــ1402،دار الفكر،"دط"اعبسامع لئلمام وهبامشو تقريرات الشربيٍت،

فركسس ؿبمد :         الشريف، أبس عبد اهلل ؿبمد بن أضبد اغبسٍت التلمساين ـــــ مفتاح السصسل إىل بناء الفروع على األصسل،ربقيق
  . 478-471ص:م1998/ىـــــ1419،مؤ سة الريان ، لبنان، 1علي،ط

، "دط"العمران علي بن ؿبمد ، :        الشنقيطي، ؿبمد األمُت بن ؿبمد اؼبختار اعبكٍت ـــــ شرح مراقي السعسد اؼبسمى نثر السرود ، ربقيق
 .127-126،ص1ج":دت"دار علم الفسائد ، ذدة ،
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 حقيقة المجاز: الفرع الثاني

 المجاز لغةً : أوال
وذاز بو وذاوزه وأذازه  أي ذزت الطريق وذاَز اؼبسضع ذسازاً،"ذسز"ذذر لفظ اجملاز من : اؼبدلسل اللغسي 
 1.ذزت اؼبسِضَع  رت فيو : اؼبسِضُع، قال األصمعي:  ار فيو و لكو، واجملاُز و اجملازه:غَته، وذازه

و ط الشيء فأما الس ط :ذسز اعبيم والساو والزاء أصبلن،أحدمها قطع الشيء واآلخر:  قال ابن فارس
 2.نفذتو:خلفتو وقطعتو، وأذزتو:  رت فيو، وأذزتو:ذزت اؼبسضع:واألصل اآلخر...فجسز كل شيء و طو

  3.ذىب أن اجملاز مأخسذ من ذاز، ألنو  ار بو كبلم العرب و خطاهبم: والفراء
ذاز بنا فبلن وذاز علينا فارس ىذا ىس :واجملاز مأخسذ من ذاز جيسز إذا ا نت ماضيا، تقسل:قال ابن فارس

 .4"ؾباز"فهذا تأويل قسلنا...األصل ٍب تقسل جيسز أن تفعل كذا أي ينفذ وال يرد وال دينع
 5.ذزت الدار أي عربهتا: اجملاز يستعمل ُب اؼبعاين، يقال: اؼبدلسل اال تعمايل 

 ".العبسر" و" السَت"وىذه التعريفات اللغسية تشًتك ُب أن اجملاز ىس دبعٌت 
 المجاز في المدلول االصطالحي: ثانيا

كما تعددت عبارات األصسليُت و اللغسيسن ُب اؼبراد باغبقيقة فقد تعددت كذلك عباراهتم ُب تعريف        
 :اجملاز وإليك أمهها

ىي ما أفيد بو معٌت مصطلحا عليو، غَت ما اصطلح عليو ُب أصل تلك اؼبساضعة :ومن األصسليُت من قال 
 6".اليت وقع التخاطب فيها

 .1« ىس اللفظ اؼبستعمل ُب غَت مسضسعو على وذو يصح»: قال

                                                           
الكبَت عبد اهلل علي وآخرون،  : ابن منظسر،صبال الدين أبس الفضل ؿبمد بن مكرم بن علي بن أضبد بن حبقة ـــــ لسان العرب،ربقيق- 1
 ".مادة ذسز." 724،ص9ج":دت"، دار اؼبعارف ـــــــ القاىرة، "دط"
 .494،ص1ج: ابن فارس ـــــــ مقاييي اللغة - 2
، السعسدية ، 2اؼبباركي أضبد بن علي  يد،ط: الفراء، أبس يعلي ؿبمد بن اغبسُت البغدادي ــــ الُعدة ُب أصسل الفقو ـــــ ربقيق - 3

 .174،ص1ج:م1990/ىــــ1410

 .167ص: م 1928،اؼبكبة السلفية ،القاىرة، "دط"ابن فارس، أضبد ــــــ الصاحيب ُب فقو اللغة  ــــ - 4

، دار الصفسةـ ،لكسيت 2الزركشي، بدر الدين ؿبمد بن هباء بن عبد اهلل الشافعي ــــ البحر احمليط ُب أصسل الفقو ــــ ط:ينظر- 5
 .178، ص2ج: م1992/ىــــــــ 1413،ـ
 .16، ص1ج:ابن الطيب البصري ــــــ اؼبعتمد ُب أصسل الفقو - 6
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         2.إلخراج مثل ا تعماِل لفِظ األرِض ُب السماء" وذو يصح"وزيادة قيد على 
 .3«عبارة عن انتقال اللفظ إىل غَت ما وضع لو لسذسد عبلقة بُت ؿبل اغبقيقة وؿبل اجملاز»:ومنها ما ىس 
 .4« انتقال اللفظ من ذهة اغبقيقة إىل غَتىا »:واجملاز ىس

 . 5«اجملاز خبلف األصل»:وذاء ُب تاج العروس
 6.« الكلمة اؼبستعملة ُب غَت ما ىي مسضسعة لو مع قرينة مانعة من إرادة معناىا فيو»:قال ابن الناظم

 السضع، اال تعمال، العبلقة، القرينة، ولكن تعريف ابن الناظم: وىذه التعريفات تشًتك ُب العناصر اآلتية
يعترب تعريٌف ذامٌع مانع بكسنو ربط بُت اؼبدلسل اللغسي واالصطبلحي للمجاز، وىس أنَّ الكلمة تنتقل من 

 .اغبقيقة إىل غَتىا مع قرينة مانعة من إرادة اؼبعٌت األصلي فهي تنتقل من مسضع اغبقيقة إىل اجملاز
  مفهوم المجاز عند ابن َعجيبة  :ثالثا

مل أذد تعريفا لغسيا للمجاز "ُب تفسَت الفاربة الكبَت" من خبلل البحث ُب البحر اؼبديد واؼبقدمات العشر
 .ولكن ديكن ا تنتاج مفهسمو عند شرحو لبعض اآليات اليت ورد فيها اجملاز

  :منها قسلو تعاىل                   . 7قال ابن: " فشرحها ابن َعجيبة وقال 
عند : إنو ؾباز،كقسلك: إن اعببال ىنا حقيقة، وإن الّلو ذعل ُب السماء ذباال من برد، وقيل:  قيل :يذز

وقال الشيخ أبس زيد . وأصلو البن عطية، ىن ُب الكثرة مثل اعببال: فبلن ذبال من مال أو علم، أي
وال مانع ىنا، فيحمل على ظاىره، : يعٍت. ضبل اللفظ على حقيقتو أوىل، إن مل دينع من ذلك مانع: الثعاليب

 .8".يقشره: إأا ظبى بردا ألنو يربد وذو األرض أي : ويقال وإن الّلو خلق ذبال برد ُب السماء
                                                                                                                                                                                                 

على مذىب اإلمام أضبد بن حنبل، "ابن قدامى، عبد اهلل بن أضبد بن ؿبمد اؼبقد ي ـــــ روضة الناِظر و ذنة اؼبناظر ُب أصسل الفقو- 1
 .553، ص2ج:م1993/ىـــــ1413،مكتبة الرشد،السعسدية،1النملة عبد الكرًن بن علي بن ؿبمد،ط: ربقيق

،دار الفضيلة 1األثري أيب حفص  امي بن العريب،ط:الشسكاين، ؿبمد بن علي ـــــ إرشاد الفحسل ربقيق اغبق من األصسل،ربقيق- 2
 .136، ص1ج:م2000/ىــــ1421،الرياض،

 . 105ص:  م 1996،دار اؼبعرفة اعبامعية،اإل كندرية ،"دط"السيد عبد الغفار، أضبد ــــ التصسر اللغسي عند علماء أصسل الفقو،- 3
 .47،ص1ج:اآلمدي ــــــ اإلحكام - 4
مطبعة " ،الًتاث العريب"دط"فراج عبد الستار أضبد ،: تاج العروس من ذساىر القامسس، ربقيق–الزبيدي، ؿبمد مرتضى اغبسيٍت  5

 .24،ص1ج:م1965/ىــ1285،  الكسيت،" اغبكسمة
، مكتبة 1حسٍت عبد اعبليل يس ف ، ط:ابن الناظم، بدر الدين بن مالك ـــــ اؼبصباح ُب اؼبعاين و البيان و البديع ، ربقيق- 6

 .122ص: م 1989/ىـــــ1409اآلداب،اعبماميز،
 .43 سرة النسر آية رقم -  7
 .51، ص4ج: البحر اؼبديد –ابن َعجيبة -  8
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أنو إذا وذدت قرينة مانعة من إرادة اؼبعٌت اغبقيقي فهس ؾباز وإن مل يسذد مانع فهس :    اؼببلحظ من اآلية
 .على حقيقتو

  1:الفرق بين الحقيقة والمجاز:  الفرع الثالث 
  إنَّ الفرق بُت اغبقيقة واجملاز ال يعلم من ذهة العقل وال السمع وال يُعلم إال بالرذسع إىل أىل        

 :اللغة، والدليل على ذلك أن العقل متقدم على وضع اللغة، فمن وذسه الفرق بُت اغبقيقة واجملاز
 .ــــ أن يقسل الساضع ىذا حقيقة وىذا ؾباز

 .ــــ أن تطرد الكلمة ُب مسضع و ال تطرد ُب مسضع آخر من غَت مانع فيستدل بذلك على كسهنا ؾبازاً 
ــــ أن يسبق اؼبعٌت إىل إفهام اللغة عند ظباع اللفظ دون قرينة، فيعلم بذلك أنو حقيقة فإن كان ال يفهم منو 

 .اؼبعٌت اؼبراد إال بالقرينة فهس ؾباز
 .ـــ صحة النفي  للمعٌت اجملازي وعدم صحتو للمعٌت اغبقيقي

 .ـــ أن اغبقيقة و اجملاز يفًتقان ُب اعبمع
 .أمر يأمر فهس آمر، واجملاز ال يشتق منو النعست والتفريعات:ـــ اغبقيقة يشتق منها النعست يقال

 أقوال العلماء في المجاز:المطلب الثاني
بعد مراذعة كتب التفسَت والكتب اللغسية والببلغية والفقهية، أدرذت ُب ىذا اؼبطلب أقسال العلماء ُب اجملاز 

 . من ناحية ظهسره، ومن وذسده وعدمو، والًتذيح بُت األقسال، مع ذكر أقسام اجملاز
 تاريخ نشوء القول بالمجاز:              ـــــ الفرع األول

 
 لظهسر اجملاز جيد أن العرب مل يعرف عندىم تقسيم الكبلم إىل حقيقة ياؼبستقرئ للجانب التاريخ     

وؾباز ومل يذكر عنهم التعبَت بلفظ اجملاز الذي ىس قسيم اغبقيقة عند أىل األصسل، وإأا ىذا اصطبلح 
 .2حدث بعد القرون اؼبـــْفَضلةُ 

                                                           
  .362، ص1ج:السيسطي، ذبلل الدين  عبد الرضبن ـــــ اؼبزىر ُب علسم اللغة و أنساعها:ينظر- 1

  .152-149ص ،1ج:إرشاد الفحسل:ينظر         و
،دار "دط"العلسي، حيي بن ضبزة بن علي بن إبراىيم اليمٍت ـــ الطراز اؼبتضمن أل رار الببلغة وعلسم حقائق اإلعجاز :ينظر         و 

  .94- 90، ص1ج:م1912/ىــــ1336الكتب اػبديسية، مصر ،
، 2ج:م1991/ىــــ1412، دار اغبديث ،بَتوت ،1بدران ـــــ نزىة اػباِطر القاِطر،ط الرومي عبد القادر بن مصطف:ينظر        و

 .23 - 22ص
 .7ص": دت" اجملاز عند األصسليُت بُت اؼبسذزين واؼبانعُت ،أ تاذ جبامعة  أم القرى ،–السديي ،عبد الرضبن بن عبد العزيز - 2
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فهذا التقسيم اصطبلح حادث بعد انقضاء القرون الثبلثة األوىل، مل يتكلم بو »يقسل ابن تيمية ــــ رضبو اهلل ــــ 
بل وال تكلم بو أئمة ...أحد من الصحابة وال التابعُت ؽبم بإحسان وال أحد من األئمة اؼبشهسرين ُب العلم

فإن تقسيم األلفاظ إىل حقيقة وؾباز إأا ...وال من  لف األمة وعلمائها وإأا ىس اصطبلح حادث... اللغة
 .1«اشتهر ُب اؼبائة الثالثة وما علمتو مسذسدا ُب اؼبائة الثانية

 .2«ىس اصطبلح حدث بعد القرون الثبلثة اؼبفضلة بالنص»:وقال ابن القيم
 المجاز بين اإلثبات واإلنكار: الفرع الثاني- 

لقد اختلفت أقسال العلماء ُب وذسد اجملاز ُب اللغة والقرآن الكرًن، وكبل الفرقُت ا تدل بأدلة تربىن صحة 
 .قسؽبم، وعلى ىذا  أورد أقسال الفرقُت مع الًتذيح بُت األقسال

 أقوال المجيزين للمجاز: أوال
 :    يرى صبهسر العلماء أن اجملاز واقع  ُب اللغة وُب القرآن الكرًن واغبديث النبسي وأدلتهم

أن اإل م ُب لغة العرب ينقسم إىل اغبقيقة واجملاز،وإنزال اهلل ذو اعببلل واإلكرام القرآن بلغة العرب - أ
يقتضي حسن خطابو إياىا فيو بلغتها، ألن العرب تكلمسا باجملاز واغبقيقة، فسذب أن جيسز ذلك ُب كبلم 

 3.اهلل  بحانو تعاىل
 :إنَّ األمثلة على وقسع اجملاز ُب القرآن كثَتة ذداً وىي أشهر من أن تنكر- ب

  اْل ِف ْل   :كقسلو تعاىل            .4 

  : تعاىلوقسلو               .5 
 :    ووذو اال تدالل من ىذه اآليات أهنا ا تعملت ُب غَت ما وضعت لو أوال ُب أصل السضع

                                                           
، 7ج:م2004/ىـــــ1425،ؾبمع اؼبلك فهد لطباعة اؼبصحف الشريف،اؼبدينة اؼبنسرة،"دط"ؾبمسع فتاوى،- ابن تيمية، أضبد - 1
 .89-88ص

 1412،دار اغبديث القاىرة،1 يد إبراىيم،ط:ابن القيم اعبسزية ـــــــ ـبتصر الصساعق اؼبر لة على اعبهمية واؼبعطلة، ربقيق- 2
 .273،ص2ج: م1992/ىـــــ
و ابن الطيب 10،ص2ج: نزىة اػباطر العاطر – والرومي بدران 695،ص2ج:العدة ُب أصسل الفقو –الفراء أيب يعلى ؿبمد : ينظر-  3

: الكلسذاين، ؿبفسظ بن أضبد بن اغبسن أبس اػبطاب ــــــ التمهيد ُب أصسل الفقو، ربقيق و30 ،ص1ج: اؼبعتمد ُب أصسل الفقو –البصري 
 .266-265ص ،2ج:م1985/ىـــــ1406، دار اؼبدين،السعسدية، 1أبس عمشة مفيد ؿبمد،ط

 .24 سرة اإل راء آية رقم  - 4
  .6 سرة األنعام آية  رقم - 5
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اعبناح حقيقة للطائر من األذسام واؼبعاين واعبمادات ال تسصف بو، فإثباتو للذل ؾباز " ذناح الذل"فقسلو 
فقد أ ند اعبري إىل األهنار وىي أمكنة للمياه وليست ذارية بل "ذعلنا األهنار ذبري من ربتهم"قطعاً،وقسلو

 .1اعباري ماؤىا
 :وعلى ذكر ىذه األمثلة سأتناول بعض أقوال العلماء

 .2«أكثر اللغة ؾبازاً »: ُب اػبصائص(ه362:ت)يقسل ابن اعبٍت
 بعد ذكره لبعض ما قالو السابقسن الذين أيدوا اجملاز أكد بأن اجملاز :..(ه456:ت)وقال ابن رشيق القَتواين

 .3أبلغ من اغبقيقة وأحسن مسقعا ُب القلسب واألظباع  وما عدا اغبقائق فهس ؾباز
 ومن قدح ُب اجملاز، وىمَّ أن يصفو بغَت صدق فقد خبط خْبطاً »:(ه474:ت)وقال عبد القاىر اعبرذاين

 .4« دبا الخيفى[شبو اؽبذيان]عظيماً ويـَْهِرفُ 
 وابن 5الظاىرية: وأما اجملاز فاعبمهسر أيضا على وقسعو، وأنكره  صباعة منهم:...(ه911ت)يقسل السيسطي

، وُشبهتهم أن اجملاز أخس الكذب، والقرآن منزه عنو وأن اؼبتكلم ال يعدل إليو إال إذا .. من الشافعية6القاص
،وىذه الشبهة باطلة، ولس  قط اجملاز من القرآن 7إذا ذاقت بو اغبقيقة فيستعَت، وذلك ؿبال على اهلل تعاىل

 قط منو شطُر اغُبسن فقد اتفق البلغاء على أن اجملاز أبلغ من اغبقيقة، ولس وذب ُخُلسُّ القرآن من اجملاز 
 .8وذب ُخلسُّه من اغبذف و التسكيد و غَتىا

                                                           
 .71-70،ص1ج:اآلمدي ــــــــــ األحكام - 1
  447ص ،2ج:م1957/ىـــــ1376،دار الكتب اؼبصرية، مصر،"دط"النجار ؿبمد،:ابن اعبٍت، أبس الفتح عثمان ــــــــ اػبصائص، حقيق-2
،دار اعبيل، 5عبد اغبميد ؿبمد ؿبي الدين،ط:ابن رشيق القَتواين،  أبس علي اغبسن ـــــ العمدة ُب ؿبا ن الشعر وآدابو و نقده ،ربقيق- 3

 .266ص ،1ج:م1989/ىــــــ1401لبنان،
 .391ص: م1991،دار اؼبدين،ذدة،1اعبرذاين ،عبد القاىر بن عبد الرضبن ؿبمد ـــــ أ رار الببلغة ـــــــ ط- 4
إبطال :ىـــ كان مسصسفا بالدين اؼبتُت لو عدة مؤلفات منها202منهم داود بن علي الظاىر ىس إمام أىل الظاىر ولد عام :قال الشارح- 5

اغبلس :ىـــــ ،ينظر، السبكي تاج الدين عبد السىاب ــــــ طبقات الشافعية الكربى،ربقيق270تسُب ..القياس، وكتاب معرفة اغبيض و الطهارة
 .  287-284، ص2ج": دت"،دار إحياء الكتب العربية، لبنان،"دط"عبد الفتاح و الطناحي ؿبمد،

ىس الفقيو شيخ الشافعية أبس العباس أضبد بن أيب أضبد الطربي البغدادي الشافعي صنف ُب اؼبذىب كتاب اؼبفتاح ، والتلخيص تسُب - 6
 .372-371، ص15ج:ىــــ،ينظر الذىيب ــــــ  َت أعبلم النببلء 335

،ؾبمع اؼبلك فهد لطباعة "دط"مركز الدرا ات القرآنية،:السيسطي، أبس الفضل ذبلل بن عبد الرضبن ــــــ اإلتقان ُب علسم القرآن ـــــــ ربقيق- 7
 .1504-1503ص ،4ج: ىـــــ 1426اؼبصحف الشريف،السعسدية،

/ ىــــــ 1408،دار الكتب العلمية، لبنان،1السيسطي، أبس الفضل ذبلل بن عبد الرضبن ـــــ معًتك األقران ُب إعجاز القرآن ،ط- 8
 .186، ص1ج:م1988
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اجملاز واقع ُب لغة العرب عند صبهسر أىل العلم وخالف ُب ذلك أبا »:(ه1250:ت)يقسل اإلمام الشسكاين
 وِخبلفو ىذا يدل أبلغ داللة على عدم اطبلعو على لغة العرب وينادي بأعلى صست 1إ حاق اإل فراييٍت

بأن  بب ىذا اػببلف تفريطو ُب اإلطبلع على ما ينبغي عليو من ىذه اللغة الشريفة وما اشتملت عليو 
و أنَّ اجملاز واقٌع ُب لغة العرب فهس أيضا ...من اغبقائق واجملازات اليت ال زبفى على من لو أدىن معرفة هبا

            .2«واقع ُب الكتاب العزيز عند اعبماىَت وقسعاً كثَتاً حبيث ال خيفى إال على من ال يفرق بُت اغبقيقة واجملاز
 .3«بعد شرحو لآلية اليت هبا ؾباز ىس فن من فنسن الببلغة وكمال اعبزالة ما ال خيفى: ... وقال ابن َعجيبة

 .3«خيفى
 . واؼببلحظ من األقسال اليت ذكرت يدرك أنَّ ىؤالء العلماء من اؼبتحمسُت للمجاز واؼبؤيدون لو بشدة

 أقوال المانعين للمجاز مع ذكر أدلتم: ثانيا
 من أىل اللغة وابن 4  ذىب بعض العلماء منهم أبس إ حاق اال فرائيٍت من الشافعية و أبس علي الفار ي

 :تيمية وتلميذه ابن قيم اعبسزية إىل القسل دبنع اجملاز ُب القرآن الكرًن  وا تدلسا بأدلة كثَتة منها
أن تقسيم األلفاظ إىل حقيقة وؾباز مل يقع إال ُب كبلم اؼبتأخرين فهس اصطبلح حادث بعد انقضاء - 1

القرون الثبلثة األوىل ومل يتكلم بو أحد من الصحابة وال التابعُت وال أحد من األئمة اؼبشهسرين ُب العلم 
 5...هكمالك والشافعي ،بل وال تكلم أئمة اللغة والنحس كسيبسي

إنَّ الذين قالسا بالتقسيم مطالبسن بالدليل لكسن األلفاظ العربية وضعت أوال ؼبعان، ٍب بعد ذلك   - 2
 .6ا تعملت فيها، ٍب ذّبسز هبا عن ما وضعت لو

إن اجملاز جيسز نفيو واغبقيقة ليست :مأن الفروق اليت يفرق هبا اغبقيقة واجملاز ليست صحيحة، كقسلو- 3
 .1... كذلك، وأن اغبقيقة ما تبادر إىل الذىن واجملاز ما يتبادر غَته إىل الذىن

                                                           

أدب اعبدل،معامل اإل بلم تسُب عام :ىس أبس إ حاق إبراىيم بن ؿبمد يعرف باإل فرائيٍت ،يلقب بركن الدين،صنف عدة كتب منها- 1 
،دار إحياء الًتاث العريب، "دط"ىـــــــ،ينظر،باشا إظباعيل البغدادي ــــــ ىدية العارفُت أظباء اؼبؤلفُت وإشارة اؼبصنفُت،418
 . 8ص ،1ج:م1951لبنان،

 .142-140، ص1ج: إرشاد الفحسل - الشسكاين - 2
 .319،ص3ج:البحر اؼبديد - ابن َعجيبة -  3

ىـــــ كان إماما ُب اغبديث و العربية،لو عدة كتب 451ىس أبس اغبسن عبد الغفار بن إظباعيل بن ؿبمد بن  عيد الفار ي ولد- 4
ىــــ بنيسابسر، ينظر، ابن خلكان، مشي الدين أضبد ـــــــ وفيات األعيان وأنباء أبناء 529تسُب...اؼبفهم لشرح صحيح مسلم :منها

 . 225، ص3ج": دت"،دار الصادر بَتوت،"دط"عباس إحسان، :الزمان،ربقيق
 .73م، ص1669/ىــــ1416،اؼبكتب اإل بلمي ،بَتوت ،5ابن تيمية ــــــ اإلديان ـــــــ ط: ينظر-  5
 .90،ص7ج:ابن تيمية ـــــ ؾبمسع فتاوى : ينظر-  6
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إنَّ الذين أطلقسا كلمة اجملاز من علماء السلف مل يعنسا هبا ما ىس قسيم اغبقيقة ، وأول من عرف أنو - 4
ه وإأا عٌت دبجاز اآلية ما 188ألفو عام "ؾباز القرآن"تكلم بلفظ اجملاز أبس عبيدة معمر بن مثٌت ُب كتابو

 . 2بعرب بو عن اآلية
إنَّ اهلل  بحانو تعاىل لس خاطب باجملاز عباز وصفو بأنو متجسّز وُمستعٌَت  فسروده ُب القرآن يقتضي - 5

 3.اإللتباس
 .4إنَّ ىذا التقسيم ال حقيقة لو وىس تقسيم باطل- 6
مل يسذد ُب كبلم ...إنَّ علماء السلف الذين ألفسا ُب ضروب العلم اؼبختلفة كالفقو  األصسل و التفسَت- 7

 .5أحدىم التقسيم وال تكلم بلفظ اغبقيقة و اجملاز
والتحقيق أن اللغة العربية ال ؾباز فيها وإأا ىي أ اليب عربية ا تعملها العرب واآليات اليت ذكروىا - 8 

 .6ال ؾباز فيها وإأا ىي على حقيقتها
 لقد ا تدل اؼبانعسن لسذسد اجملاز ُب القرآن بأدلة وناقشسا أدلة اؼبسذزين دبناقشات، فهم يؤكدون على منعو 

 .رغم قلة العلماء  اؼبانعُت الذين  ديكن عدُّىم على األصابع
 الترجيح والرد على حجج النفاة  للمجاز : ثالثا
حادث ومل يعرف إال بعد القرون اؼبْفَضَلة فغَت صحيح بل تكلم بو عدد  قسؽبم أن ىذا االصطبلح ــــ أما1

 :من األئمة ولكن من غَت تصريح باظبو من بينهم
  : ُب قسلو تعاىل »:قال  (ه204:ت)الشافعي-                       

           7 إنو أراد أىل القرية، ألن القرية ال تكسن عادي وال فا قة بالعدوان ُب السبت وال 
 .8«...غَته، وأنو أراد بالعدوان أىل القرية الذين أببلىم دبا كانسا يفسقسن

                                                                                                                                                                                                 
 .273-271، ص2ابن القيم ـــــــ الصساعق اؼبر لة ـــــــ ج: ينظر- 1
 .73ص: ابن تيمية ــــــ اإلديان: ينظر- 2

": دت"مؤ سة الر الة ، "دط "العلساين ذابر فياض،:الرازي ،فخر الدين ؿبمد بن عمر بن اغبسن ـــــ احملصسل ُب علم األصسل ـــــ ربقيق- 3
 .334،ص1ج
 .90، ص7ج:ؾبمسع الفتاوى - ابن تيمية  -  4
 .74ص : ابن تيمية ــــــ اإلديان- 5
 .90، ص7ج:اؼبرذع السابق-  6
 .163 سرة األعراف آية رقم -  7
م، 2001/ىــ1422، دار السفاء ، اؼبنصسرة، مصر، 1 األم ، ربقيقك عبد اؼبطب رفعت فسزي، ط–الشافعي ؿبمد بن إدريي -  8
 .28-27،ص1ج
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فإن اإلمام الشافعي رضبة اهلل عليو ذكر اجملاز ولكن مل يصرح باظبو اؼبعروف، وإأا يتبُت من خبلل  ياقو 
 .وشرحو لآلية أنو ا تعمل اجملاز

رغم أنو قصد باجملاز تفسَت اآلية ولكنو " ؾباز القرآن"ُب كتابو (ىــ209)أبس عبيدة عمر بن مثٌت  »:ومنهم- 
 ،(ه255)تعرض للمجاز، وكذلك الفراء فسقف أمامو ووضحو ومثل لو من القرآن وكبلم العرب، واعباحظ

لس كان اجملاز كذبا،وكل فعل ينسب إىل غَت اغبيسان باطبل  كان أكثر كبلمنا فا دا »:وابن قتيبة الذي قال
والفعل /، وتقسل كان ىذا القسل منك وقت كذا وكذا...ألنا نقسل نبت البقل وطالت الشجرة وأينعت الثمرة

 2.« فهس يرد على الطاعنُت وينهي بالدفاع عن وقسع اجملاز ُب القرآن1«مل يكن وإأا ُكسِّن
 فبَّا يدل على أن اجملاز لو ا تعمال قدًن،ظهر ُب القرون اؼبفضلة وخَت دليل إمام الشافعية؛ُب أغلب 

 .األحيان دون تسمية وأحيانا أخرى قد يطلقسن عليو ألفاظ أخرى
 ــــ إنَّ القسل بأن العرب مل تقسم الكبلم إىل حقيقة وؾباز فإن أردًب أهنم مل يضعسا ىذا االصطبلح 2

 3.فُمَسلٌم، وإن أردًب أنو ال يسذد ُب كبلمهم ؾباز فهذا غَت ُمَسَلم بدليل ما ذكرناه من األمثلة
 ـــــ صحيح أن ىذا السصف ال جيسز ُب حق اهلل تعاىل بأنو متجسز ومستعَت فهذا غَت مسلم ألن عدم 3

ذسازه ال يقتضي نفي اجملاز عن القرآن، ألن أ امي اهلل تعاىل تسفيقية و بتقدير كسهنا اصطبلحية ولكن لفظ 
كسن اهلل تعاىل فاعبل ما ال ينبغي فعلو وىس ُب حقو ؿبال، وأنو ال التباس مع القرينة الدالة :اؼبتجسِّز، يسىم 

 .4على اؼبراد
إن ىذا االذباه ينكر اإلعجاز البياين ُب القرآن، واجملاز قمة التعبَت البياين ويستحيل تقسديو على أ اس - 4

 5.الكذب أو اغبقيقة 
تناقض ابن تيمية ــــ رضبو اهلل ــــ ففي بعض اؼبساضع دينع والبعض اآلخر يقر بو و يؤيده  ومن أمثلة ما - 5

فمن ظن »:صرح بو ُب رده على من يدعي ا تساء اهلل على العرش يتناول شيئا من صفات اؼبخلسقُت فقال

                                                           
ىـــــــ 1393،دار الًتاث،القاىرة،2صقر السيد أضبد،ط:ابن قتيبة ، أبس ؿبمد عبد اهلل بن مسلم ـــــــ تأويل مشكل القرآن،شرحو- 1
 .122ص: م1973/
  . 100-93ص: م1984/ىـــــــ1405، ت، عامل الكتب، بَتو2عرفو، عبد العزيز عبد اؼبعطي ــــــ من ببلغة النظم العريب، ط:ينظر- 2

،مكتبة وىبة، القاىرة، "دط"اؼبطعٍت، عبد العظيم بن إبراىيم بن ؿبمد ـــــــ اجملاز ُب اللغة و القرآن الكرًن بُت اإلذازة و اؼبنع ،- 3
 .913، ص2ج: م1985/ىـــــ1406

  .334، ص1ج:الرازي ــــ احملصسل ُب علم األصسل:ينظر- 4
 . 1095، ص2ج:          اؼبطعٍت عبد العظيم ـــــ اجملاز ُب اللغة و القرآن الكرًن

 .52ص: م1989/ىــــــ1409، دار العلسم العربية، لبنان، 1، ط"علم البيان"ىدارة ،ؿبمد مصطفى ـــــــــ ُب الببلغة العربية - 5
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أن اال تساء  إذا كان حقيقة  يتناول شيئا منو مع كسن النص قد خص اهلل،  كان ذاىبل ذدا بدالالت 
 .1«اللغات واغبقيقة واجملاز

ىذا كبلم ابن تيمية يدل على أنو يأخذ باجملاز ويؤيده  وىناك الكثَت من األدلة اليت تسضح ذلك  بتصريح 
 .منو  تدل على مسقفو اؼبؤيد للمجاز

والراذح مذىب اعبمهسر ألنو أغلب ما ذىب إليو أىل اؼبيزان ألن اجملاز من أ اليب العرب، وأنَّ القرآن نزل 
 .بلغتهم 

 :خالصة القول في ىذه المسألة
حيث :بعد عرض اػببلف ُب اؼبسألة يظهر لنا أن اػببلف بُت اؼبانعُت اؼبسذزين خبلف حقيقي وليي لفظي

 .2أنكر اؼبانعسن كسن اػببلف لفظيا ألهنم مل يسلمسا أصبل بصحة التقسيم
وأنو من أثبت صحة التقسيم نفى أن يكسن ىناك شبرة عملية ؽبذا اػببلف وإأا ينحصر اػببلف ُب العبارة 

 .3والتسمية
أن اؼبسذزين يطلقسن عليو ا م اجملاز ويطلق عليها اؼبانعسن أ اليب عربية تكلمت هبا العرب وىي حقيقة ُب 

 .  معناىا ال ذبَّسز فيها
 :أقســـــــــــــــــــــــــــــــــــــام المـــــــــــــــــــــــــــــــجاز:الفــــــــــــــــــرع الثالث

 (ه473)ربدث الببلغيسن و النقاد عن اجملاز ُب كتبهم وقسمسه إىل عدة أقسام وأول من قسمو اعبرذاين
 .ؾباز عقلي وؾباز لغسي:و ار الببلغيسن على خطاه فقسمسه إىل

 
 :تقسيم ابن َعجيبة للمجاز

 .4     لقد قسم ابن َعجيبة اجملاز إىل مفرد ومركب ولكن دون تفصيل ُب أنساعو و عبلقاتو 
 

 ىس اللفظ اؼبستعمل ُب غَت ما وضع لو ُب أصل اللغة ؼببلحظة بُت اؼبعٌت اغبقيقي :المجاز اللغوي:أوال
 : ويكسن ُب اؼبفرد والًتكيب وىس نسعان5واؼبعٌت اجملازي والقرينة قد تكسن لفظية وقد تكسن حالية

                                                           
 .208:، ص5ج:ابن تيمية ــــــ  ؾبمسع الفتاوى - 1
 .113، ص7ج:اؼبصدر نفسو- 2
 .273،ص1ج:ابن قدامى ـــــــ روضة الناظر - 3
 .119،ص1ج:ابن َعجيبة ــــــ تفسَت الفاربة الكبَت-  4
 .71ص: م1999،دار اؼبعارف،"دط"الببلغة الساضحة ،البيان واؼبعاين والبديع،–اعبارم علي وأمُت مصطفى -  5
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 .ىس اجملاز تكسن العبلقة فيو غَت اؼبشاهبة، وظبي مر بل ألن لو عبلقات شىت:أ ــــ المجاز المرسل
ىس الكلمة اؼبستعملة ُب غَت معناىا األصلي لعبلقة غَت اؼبشاهبة مع قرينة دالة : ــــ المجاز المفرد المرسل1

 1{أ رعكن غبسقا يب أطسلكنَّ يداٌ  } : أن قسلو عن عائشة رضي اهلل عنها على عدم إرادة اؼبعٌت األصلي،
ا تعملت ُب العطاء،والبذل،و العبلقة اآللية و القرينة اؼبانعة من إرادة اؼبعٌت األصلي الثساب "اليد"الكلمة ىي

 2.مًتتب على اإلنفاق  ال على الطسل اغبقيقي لليد اعبارحة
 : ما يلي 3وأشهر ما يذكره الببلغيسن من عبلقات اجملاز اؼبفرد اؼبر ل 

   ــــــ السببية، اؼبسّببية، الكلية، اعبزئية، اعتبار ما كان، اعتبار ما يكسن، اغبالية، احمللية، العمسم، 
 ....اػبصسص،اآللية

 . نماذج تعامل ابن َعجيبة  مع عالقات المجاز المرسل في تفسيره البحر المديد
 :      ذاء ُب تفسَت ابن َعجيبة كثٌَت من عبلقات اجملاز اؼبر ل نذكر منها

 :وىي أن يذكر اؼبسبب بدال من السبب:العالقة المسببية- 
  :قسلو تعاىل             ،45.أي مطراً ألنو  بب الرزق:  قال ابن َعجيبة 

                                                           
 .439-438، ص1ج:1420:،رقم24/11البخاري ـــــ اعبامع الصحيح،ـكتاب الزكاة،باب فضل صدقة  الشحيح الصحيح،- 1
،دار البحسث العلمية، 1 و مطلسب أضبد ــــــ فنسن ببلغية البيان البديع ،ط357ص: اعبرذاين عبد القاىر ـــــ أ رار الببلغة : ينظر-2

 .92:م،ص1975/ىــــــ1395الكسيت،
 و 48 و 37ص: ىــــــ1313،مطبعة العامرة،القاىرة،1ابن عبد السبلم عز الدين ــــــ اإلشارة إىل اإلجياز ُب بعض أنساع اجملاز،ط:ينظر- 3

  .52 و 50
،مطبعة، السعادة ، مصر 1         ابن القيم اعبسزية مشي الدين أبس عبد اهلل ــــــ الفسائد اؼبشسق إىل علسم القرآن و علم البيان ،ط

  .25 و 23 و 22 و 18 و 16ص: ىـــ ـ1328،
،دار الكتب العلمية ـــ لبنان ـــــ 1اإليضاح ُب علسم الببلغة اؼبعاين و البيان و البديع،ط            القزويٍت، اػبطيب ـــــ 

 .203-202ص: م2033/ىـــــ1424

، 2ج: م1984/ىـــــ1404،دار الًتاث،القاىرة، 3إبراىيم ؿبمد ،ط:        الزركشي، بدر الدين ؿبمد ــــــ الربىان ُب علسم القرآن،ربقيق
  .282 و 266- 259ص

                                                                                                                                          254-252ص:  م1999،اؼبكتبة العصرية، بَتوت،1        اؽبامشي ،السيد أضبد ـــــ ذساىر الببلغة ُب اؼبعاين و اليان و البديع،ط
  .165-157ص: م1985/ىــــ1405،دار النهضة العربية،بَتوت،"دط"       عتيق، بن عبد العزيزـــــ علم البيان،

 .254-250ص: م1993/ىــــ1414،دار الكتب العلمية،لبنان،3،ط"البيان،اؼبعاين،البديع"      اؼبراغي،مصطفى أضبد ــــــ علسم الببلغة
 . 42-39ص: م1989،دار العلم للمبليُت،لبنان،1       عطسي، رفيق خليل ــــ صناعة الكتابة علم اليان،علم اؼبعاين،علم البديع،ط

 .13 سرة غافر آية رقم -  4
 .119، ص5ج:البحر اؼبديد - ابن َعجيبة - 5
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 ألن الذي ينزل من السماء ىس اؼبطر الذي يتسبب عنو الرزق فذكر اؼبسبب بدال من السبب، فهس ؾباز 
 1.عبلقتو  ببية

 
 .وىس أن يذكر اعبزء و يراد الكل: العالقة الجزئية- 

  :قسلو تعاىل                2 3.أي وكن من الساذدين من اؼبصلُت:قال  
فعرب عن الصبلة ُب ىذه اآلية بالسجسد وىس ركن من أركاهنا وذلك عن طريق اجملاز اؼبر ل الذي عبلقتو 

 .اعبزئية
 .أن يطلق اغبال و يراد احملل:العالقة الحالية- 

  :قسلو تعاىل                            
ذنتو، وعرب بالرضبة عن :" أي4

 5... "اعبنة تنبيها على أن اؼبؤمن ال يدخل اعبنة إال برضبة اهلل وفضلو
 .فاعبنة ىي ؿبل الرضبة وىذا ؾباز مر ل عبلقتو حالية 

 :تسمية الشيء باعتبار ما يؤول إليو:اعتبار ما يكون- 
  :قسلو تعاىل              67.أي عنباً ،وظباه طبراً باعتبار ما يؤول إليو: قال ابن َعجيبة 

فإطبلق اػبمر وإرادة  وإأا الذي يعصر ىس العنب الذي يتحسل إىل اػبمر؛ ألن اػبمر ال تعصر ألهنا  ائل،
 .العنب ؾباز مر ل عبلقتو اعتبار ما يكسن

 
 : خالصة القول

 

                                                           
: م1998/ ىـــــ1418،دار اؼبعامل الثقافية و مؤ سة اؼبختار،السعسدية،القاىرة،2فيسد بسيسين ،عبد الفتاح ــــــ علم البيان ،ط: ينظر- 1
 .150ص

 .98 سرة اغبجر آية رقم - 2

 .105، ص3ج:البحر اؼبديد - ابن َعجيبة -  3
 .107 سرة آل عمران آية رقم- 4
 .392:،ص1:البحر اؼبديد ،ج- 5
 .36 سرة يس ف آية رقم - 6
 .595:،ص2:البحر اؼبديد ،ج- 7
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 أنَّ تفسَت ابن َعجيبة ذاء حافل بعبلقات اجملاز اؼبر ل؛ فأحيانا يشرح العبلقة ويبُت نسعها ويصرح   
باظبها، وُب أغلب األحيان دون تصريح بنسع العبلقة؛ وإأا يفهم من خبلل  ياق كبلمو أنو أراد تلك 

 .العبلقة
 
 

 : ــــ المجاز المرسل المركب2
ىس الكبلم اؼبستعمل ُب غَت اؼبعٌت الذي وضع لو لعبلقة غَت اؼبشاهبة مع قرينة مانعة من إرادة معناه      

 : ومثالو1األصلي، ويقع ُب اؼبركبات اػبربية واإلنشائية 
ًداَمْن َكَذَب َعَليَّ }: قسل النيب فليتبسأ " فالعبارة الثانية عبارة إنشائية باألمر2{فـَْلَيَتبَـسَّْأ َمْقَعَدُه ِمْن النَّارِ  ُمتَـَعمِّ
 ال يأمر أحداً أن يأُخَذ  مكانو ُب النار، وإأا خيرب الناس أن الكذب عليو متعمداً  ألن النيب " مقعده

ُيسبُب للكاذب ىذا اؼبصَت ىس نُبسؤه مقعدا من النار، فالكذب  بب واؼبصَت مسبب عنو، وكأن الكاذب 
   .3ينشئ لنفسو مقعداً ذهنميا دبا يتعمده من الكذب على النيب

واجملاز اؼبركب ىنا يتمثل ُب خروج صيغة األمر عن معناىا، فظاىرىا أمر ومعناىا خرب ألن مراد اؼبتكلم 
 .اإلخبار عما يسببو الذنب لصاحبو من مصَت ناري

 نموذج تعامل ابن َعجيبة مع المجاز المرسل المركب 
  :قسلو تعاىل-                . 4   فـَْلَيْضَحُكسا قَِليبًل َوْلَيْبُكسا، وىس إخبار عما يئسل إليو

 يضحكسن قليبل، ويبكسن كثَتا ؼبا يرون من  سء العاقبة، وأتى بو على : حاؽبم ُب الدنيا واآلخرة، أي
 .5وىس أمر دبعٌت اػبرب صيغة األمر للداللة على أنو حتم واذب وقسعو
 .6وليبكسا على  بيل اجملاز اؼبر ل عبلقتو السببية–ذاء ىذا اإلخبار على بصيغة األمر فليضحكسا 

                                                           
 ىــ 1416،دار القلم ودار الشامية،دمشق،بَتوت،1 الببلغة العربية أ سها وعلسمها وفنسهنا،ط–اؼبيداين، ذبنكة عبد الرضبن حسن - 1
 .289، ص2ج:م1996/
، ص   1ج: 110:،رقم3/38أخرذو البخاري ــــ اعبامع الصحيح،كتاب العلم،باب إٍب من كذب على النيب صلى اهلل عليو و لم،- 2

 . (عن أيب ىريرة رضي اهلل عنو ).55
 .274ص: اؽبامشي السيد أضبد ـــــ ذساىر الببلغة - 3
 .82 سرة التسبة آية رقم -  4

 .412، ص2ج: و انظر412-411، ص2ج:البحر اؼبديد - ابن َعجيبة -  5
 .293، ص2 الببلغة العربية،ج–اؼبيداين ذبنكة - 6
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 .وال ذرم أن األ اليب اإلنشائية  و اػبربية متنسعة وأن اإلحاطة هبا صبيعاً ال يسع ؽبا اؼبقام  
 .ؾباز لغسي تكسن العبلقة فيو بُت اؼبعٌت اغبقيقي و اجملازي اؼبشاهبة :ب ـــــ االستعارة

  
  لئل تعارة مكانة خاصة ُب الًتاث النقدي والببلغي مل ينلها أي لسن من األلسان الببلغية األخرى فقد   

 .كان ؿبسر أكثر الباحثُت و العلماء للمجاز، و بب من األ باب ُب ببلغة النص
 (االستعارة)ـــــ المجاز المفرد باالستعارة 1

وإأا ظبي ىذا  القسم من الكبلم ا تعارة ألن األصل ُب اإل تعارة اجملازية مأخسذة من :"قال ابن األثَت 
العارية اغبقيقية اليت ىي ضرب من اؼبعاملة وىي أن يستعَت بعض الناس من بعض شيئا من األشياء وال يقع 
 1.إال من شخصُت بينهما معرفة بسذو من األوذو فبل يستعَت أحدمها من اآلخر إذ ال يعرفو حىت يستعَت منو
     اؼببلحظ ُب التعريف أنو ال يستعار أحد اللفظُت آلخر إال إذا كان ىناك صلة معنسية ذبمع بُت اؼبعٌت 

 .اللغسي و اغبقيقي
 االستعارة في اإلصطالح- 
 : بعد اإلطبلع على مضان الببلغة وما أثر عن علماء البيان قبد تعاريف عدة لبل تعارة نذكر منها   

 ا تعمال اللفظ ُب غَت ما وضع لو لعبلقة اؼبشاهبة بُت اؼبعٌت اؼبنقسل عنو و اؼبعٌت اؼبستعمل »:اال تعارة ىي
 .2«فيو مع قرينة مانعة من إرادة اؼبعٌت األصلي

 وترتكز االستعارة على ثالثة أركان- 
 .اللفظ اؼبنقسل:اؼبشبو، اؼبستعار:اؼبشبو بو، اؼبستعار لو:اؼبستعار منو

طرُب اال تعارة، وال بد أن حيذف أحدمها إىل ذانب وذو الشبو حىت تصبح "ويسمي األول و الثاين 
 .3ا تعارة

وىكذا أصبحت اال تعارة باباً ديكن أن يعد أىم أبساب علم البيان، فذكرت تعريفها أما أقسامها فنلخصها 
  4:على النحس اآلٌب 

                                                           
 .77،ص2ج:م 1973،دار النهضة ،مصر،2ابن األثَت، ضياء الدين ـــــ اؼبثل السائر ُب أدب الكاتب و الشاعر، ط-  1
 .285ص: اؽبامشي السيد أضبد ــــ ذساىر الببلغة-  2
: اؽبامشي السيد أضبد ــــ ذساىر الببلغة: وأصل ىذه اال تعارة تشبيو حذف أحد طرفيو ووذو الشبو وأداتو، ولكنها أبلغ منو، ينظر-3
 .285ص

 .280 و 278 و 62 و 34ص: اعبرذاين عبد القاىر ـــــ أ رار الببلغة :ينظر- 4
 .28-21ص: م2008،دار النهضة،مصر،"دط"حفٍت ؿبمد شرف،:          ابن أيب اإلصبع ــــــ بديع القرآن،ربقيق



 " سرة يي أأسذذاً "الفصل الثاين                                                       اجملاز ُب البحر اؼبديد

 

 
54 

 
 باعتبار الطرفين من حيث الذكر و عدمو* 
 .ىي ما حذف فيها اؼبشبو بو: مكنية /2.ىي ما صرح فيها باؼبشبو بو: تصرحيية/1
 :باعتبار اللفظ المستعار* 
 ".ا تعارة مكنية أصلية"إذا كان اللفظ اؼبستعار اظبا ذامدا:األصلية/1
 .إذا كان اللفظ اؼبستعار،فعبل،اظبا مشتقاً و حرفاً : التبعية/2
 :باعتبار الطرفين من حيث اجتماعهما و عدمو* 
 .إذا تعاندا:عنادية /2.  إذا اذتمعا: وفاقية/1
 :باعتبار ذكر المالئم  ألحد طرفيها وعدم ذكره* 
 .إذا قرنت دبا يبلئم اؼبشبو:اجملردة/2.إذا قرنت دبا يبلئم اؼبشبو بو:اؼبرشحة/1
 .إذا مل تقًتن دببلئم أصبل:اؼبطلقة/3

 .باعتبار الطرفين و الجامع*  
 نماذج تعامل ابن عجيبة مع اإلستعارة في تفسيره البحر المديد- 
 :قسلو تعاىل-            1 أي احملرق والذوق يطلق على إدراك :قال ابن َعجيبة

احملسس ات كاؼبطعسمات و اؼبعنسيات كما ىنا ،وذكره ىنا ألن عذاهبم مرتب على قسؽبم الناشئ عن 
 2.البخل،والتهالك على اؼبال،وغالب حاذة اإلنسان إليو،لتحصيل الطعام،ومعظم خبلو للخسف من فقده

 3.فقد حذف اؼبشبو و ا تعار شيء من لسازمو وىس الذوق و ىذا من قبيل اال تعارة اؼبكنية

                                                                                                                                                                                                 

  .230-228 و 224-221ص:           القزويٍت ـــــ اإليضاح ُب علسم الببلغة
   .273-260ص:           اؽبامشي، السيد أضبد ــــــ ذساىر الببلغة 
 .271-266ص:           اؼبراغي، أضبد مصطفى ــــــ علسم الببلغة 

: م1999/ ىـــــ 1420،دار اؼبؤرخ العريب،لبنان، 1          الصغَت، ؿبمد حسُت علي ـــــ أصسل البيان العريب ُب ضسء القرآن الكرًن، ط
 . 194-130ص

 .181 سرة آل عمران آية رقم -  1
 .444، ص1ج:البحر اؼبديد -  ابن َعجيبة -  2
 .43، ص2ج:م999/ىـــ1420،دار اليمامة ،بَتوت،7الدرويش، ؿبي الدين ـــــــ ـإعراب القرآن الكرًن و بيانو،ط- 3
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  :قسلو تعاىل          1ظبي ما يعملو العامل فبا يبتغي بو الفائدة :  قال ابن َعجيبة
إلقاء البذر ُب األرض لننظر نتاذو، فأطلقو على العمل، عبامع حصسل : اؼبستقبلة حرثاً؛ ؾبازاً،ألن اغبرث

 2.النتاج
العمل، وأبقى اؼبشبو بو وىس اغبرث وشببو باغبرث على نتائج األعمال وشبرهتا وىذا على :حذف اؼبشبو 

 . بيل اإل تعارة التصرحيية
  :خالصة القول

  لقد أفاد ابن َعجيبة من اال تعارة إفادة واضحة، إذ وظفها تسظيف منا با لآليات اليت اشتملت على 
ىذا النسع، وعليو يبلحظ أنَّ ابن َعجيبة قد يطلق لفظ اال تعارة ُب شرحو وأحيانا يطلق عليها لفظ اجملاز 

بشكل عام وال يفصل فيها وال يبُت نسع اال تعارة؛ فهس أحياناً  يقتصر فقط على ذكر اؼبعٌت اجملازي 
 .إال ُب مساضع قليلة ذداً ...واإلشارة إىل اال تعارة دون بيان نسعها إن كانت تصرحيية أو مكنية

 :(التمثيلية ) باالستعارة 3المجاز المركب- 2
ىس اللفظ اؼبركب اؼبستعمل فيما ُشبو دبعناه األصلي تشبيو سبثيل :"عرَّف اػبطيب القزويٍت ىذا اجملاز قائبل

  4".للمبالغة ُب التشبيو
دبعٌت أنو اللفظ اؼبركب اؼبستعمل ُب غَت ما وضع لو لعبلقة اؼبشاهبة بُت اؼبعٌت األصلي واؼبعٌت اجملازي مع 

 : وذسد قرينة مانعة من إرادة اؼبعٌت اغبقيقي و ظبي ا تعارة سبثيلية، ومثالو
أراك ُب : فاؼبعٌت أنو أراد  أن يقسل"أما بعد فإين أراك تقدم رذبلً وتؤخر رذبلً أخرى"قسل اليزيد بن السليد 

 5.ترددك كمن يقدم رذبل ويؤخر أخرى، وُذعل كأنو يقدم الرذل ويؤخرىا على اغبقيقة
 :نموذج من االستعارة التمثيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلية في البحر المديـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد

 :ــــــــ قسلو تعاىل        6 قال ابن َعجيبة أهنم لعدم قبسؽبم وانتفاعهم،كأهنم ينادون إىل 
اإلديان بالقرآن من حيث ال يسمعسن، لبعد اؼبسافة، وىس سبثيل غباؽبم حبال من ينادي من مسافة بعيدة ال 

 .1يكاد يسمع من مسافاهتا األصسات
                                                           

 .20 سرة الشسرى آية رقم -  1
 .208، ص5ج:البحر اؼبديد- ابن َعجيبة -  2
 .275ص: اؽبامشي ـــــ ذساىر الببلغة: اجملاز اؼبركب ىس تركيب ا تعمل ُب ما يشبو دبعناه األصلي تشبيو سبثيل ، ينظر- 3
 .231ص: القزويٍت ــــــــــــ اإليضاح ُب علسم الببلغة - 4
 .69-68ص: م2004،مكتبة اػباقبي،القاىرة،5اعبرذاين ،عبد القاىر ــــــ دالئل اإلعجاز،ط:ينظر- 5
 .44 سرة فصلت آية رقم - 6
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 :المجاز العقلي: ثانيا 
وىس الذي نتسصل 2«ىس إ ناد الفعل أو ما ُب معناه إىل مبلبي لو غَت ما ىس لو بتأوُّل»:عرفو القزويٍت قائبل
 ...4 وللفعل مبلبسات شىت يبلبي الفاعل واؼبفعسل بو3.إليو حبكم العقل

 5:وأنساع العبلقة ُب اجملاز العقلي
 ...العبلقة الزمـانية ،اؼبكانية،الفاعلية،اؼبفعـــسلية،اؼبصــــدرية

 :نماذج تعامل ابن َعجيبة مع عالقات المجاز العقلي-  
 .إ ناد الفعل أو ُب ما معناه إىل  ببو: ـــــ العالقة السببية

  :قسلو تعاىل                              6   قال ابن
 7. و تزيينوهمن تسسيل: (من عمل الشيطان)َعجيبة

  فالشيطان ىس السبب ُب غسي اإلنسان ومعصيتو اهلل تبارك وتعاىل وؽبذا أ ند الفعل إليو ألنو  بب ُب 
 .ذلك على  بيل العبلقة السببية

 .إ ناد الفعل أو ُب ما معناه إىل زمان حدوث الفعل: ـــــ العالقة الزمانية
 :قسلو تعاىل      8 وصفو بصفة ما يقع فيو؛ أي تشهد أىل السمسات :" قال ابن َعجيبة

  9".فاليسم مشهسٌد فيو...واألرض لفصل القضاء 
 .فسصف الزمان بصفة ما يشتمل عليو ويقع فيو على  بيل اجملاز العقلي الذي عبلقتو الزمانية

 . ويبٌت الكبلم فيو للمفعسل وأ ند للفاعل:ـــــ العالقة الفاعلية
                                                                                                                                                                                                 

 .185، ص5ج:البحر اؼبديد - ابن َعجيبة - 1
 –القزويٍت . وإأا قلت لضرب من التأّول ليحًتز بو عن الكذب فإنو ال يسمى ؾبازا مع كسنو كبلما مفيدا خبلف ما عند اؼبتكلم- 2

 .34و32ص: اإليضاح ُب علسم الببلغة

 .54-53ص: أصسل البيان العريب - 3
 .288ص: م1958/ىــ1377،مكتبة األقبلس اؼبصرية،2 البيان العريب ،ط–طبانة بدوي -  4
 .154-147ص: عتيق، عبد العزيز ـــــــ علم البيان:ينظر- 5

 .107-105ص:        و مطلسب أضبد ـــــــ فنسن ببلغية
 .96-90ص: م1984/ىـــــــ1405،عامل الكتب بَتوت،2       و حسُت ،عبد القادر ـــــــ فن الببلغة،ط

 .90 سرة اؼبائدة آية رقم -  6
 .73،ص2ج:البحر اؼبديد - ابن َعجيبة -   7
 .103 سرة ىسد آية رقم -  8
 .557:،ص2:البحر اؼبديد ،ج- ابن َعجيبة -  9
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 :قسلو تعاىل            1 كان وعده مأتياً يأتيو من وعد بو ال ؿبالة؛  :"قال ابن َعجيبة
 . على  بيل اجملاز العقلي الذي عبلقتو الفاعلية2"ىس مفعسل دبعٌت فاعل أي آتيا ال ؿبالة:وقيل

 .يبٌت الكبلم ُب للفاعل و أ ند إىل اؼبفعسل بو:ـــــ العالقة المفعولية
   :قسلو تعاىل                 3  

أي فبل معصسم إال من رضبو اهلل، أو ال عاصم اليسم من أمر اهلل لكن من رضبة اهلل فهس :" قال ابن َعجيبة
 . فعاصم دبعٌت معصسم فا م الفاعل دبعٌت ا م اؼبفعسل فعلى  بيل اجملاز العقلي عبلقتو اؼبفعسلية4."اؼبعصسم
 .اؼبفعسلية

 أن ابن َعجيبة تعامل كثَتاً مع عبلقات اجملاز اؼبر ل ُب البحر اؼبديد  يبلحظ من خبلل النظر ُب األمثلة
فهس ُب أغلب مساضعو يذكره بدون تسمية صرحية لنسع العبلقة، ولكنو يبسط ُب شرح اجملاز فبا يتبُت من 

 .خبلل كبلمو عن نسع العبلقة
 :أنواع أخرى للمجاز: ثالثا

 :5ىناك أنساع أختلف ُب عّدىا من اجملاز وىي  تة
وىس مشهسر أنو من اجملاز وأنكره يعضهم ألن اجملاز ا تعمال اللفظ ُب غَت :"الحذف والزيادة- 1

 "مسضعو،واغبذف ليي كذلك
 6".ليي كل حذف ؾبازا:"قال ابن َعطية
 7.وإن كان اغبذف والزيادة ال يسذب تغيَت اإلعراب فبل تسصف الكلمة باجملاز:" ذىب القزويٍت 

  :أما اغبذف فمثالو قسلو تعاىل       .8  
 .أي أىل القرية فإعراب القرية ُب األصل ىس اعبر فحذف اؼبضاف وأعطي اؼبضاف إليو إعرابو

                                                           
 .61 سرة مرًن آية رقم - 1
 .348، ص3ج:البحر اؼبديد - ابن َعجيبة - 2
 .43 سرة ىسد آية رقم - 3
 .530، ص2ج:البحر اؼبديد - ابن َعجيبة - 4
 .1531-1528، ص4ج: الربىان ُب علسم القرآن–السيسطي ،ذبلل الدين - 5
 .1013ص:  احملرر السذيز–ابن عطية - 6

 .241ص: القزويٍت ـــــــ اإليضاح ُب علسم الببلغة-  7
 .82 سرة يس ف آية  رقم -  8
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   :وأما الزيادة فكقسلو تعاىل     1  ،على القسل بزيادة الكاف أي ليي ِمثَلو شيء
  2.فإعراب مثلو ُب األصل ىس النصب فزيدت الكاف فصار ذراً 

 :ــــــ  نماذج تعامل ابن َعجيبة مع الحذف و الزيادة 

 :ـــ  قسلو تعاىل                          .3 

 4.أنَّ ليي السؤال ألىلها فحسب بتقدير اؼبضاف و إأا السؤال للقرية بكل ما فيها ومن فيها
   فهس ال يرى اغبذف ُب اآلية وإأا السؤال كان ألىل القرية على حقيقتها خشية أن يبتعد عن مراد اهلل 

 .تعاىل
  :قسلو تعاىل-      .5حذف اؼببتدأ تقديره صربي ومل ينتج عن ىذا اغبذف : قال ابن َعجيبة

  6.تغيَت ُب اإلعراب إذ بقي اػبرب صرٌب صبيٌل مرفسعاً 
   اؼببلحظ من خبلل كبلمو أنو عندما يقع اغبذف ُب الكلمة ويغَت إعراهبا تسصف الكلمة على أهنا ؾباز 

 .وإن مل يتغَت فبل ؾباز فيها
 . زعم قسم أنو ؾباز،ألنو اليفيد إال ما أفاده األول،والصحيح أنو حقيقة:التأكيد-2
 .زعم أنو من اجملاز،والصحيح أنو حقيقة:التشبيو- 3
  :تنقسم إىل أربع مذاىب - :الكناية- 4

 أهنا ال حقيقة وال : الثالث . أهنا حقيقة:الثاين. حقيقة ألن أريد هبا الداللة على غَت ما وضع لو : أحدىا
 . الشيخ تقي الدين السبكيه اختار ما وىس،أهنا تنقسم إىل حقيقة وؾباز: الرابع. ؾباز
 .التقدًن قسم من اجملاز ألن تقدًن ما رتبتو التأخَت والتأخَت ما رتبتو ه عد:التأخيرالتقديم و- 5

 .7والصحيح انو ليي منو فإن اجملاز نقل ما وضع لو إىل ما مل يسضع لو: وقال الزركشي

                                                           
 .11 سرة الشسرى آية رقم -   1
 .241ص: القزويٍت ـــــ اإليضاح ُب علسم الببلغة- 2
 .82 سرة يس ف آية رقم  - 3
 .619، ص2ج:البحر اؼبديد- ابن َعجيبة -  4
 .82 سرة يس ف آية رقم  -  5
 .619،ص2ج:البحر اؼبديد- ابن َعجيبة :  ينظر - 6
 .233، ص3ج: الربىان ُب علسم القرآن –الزركشي، بدر الدين - 7
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 وىس" از ؟ وقال ـىل ىس اغبقيقة أو مج:  ذكرنمى  أر ملقال الشيخ هباء الدين السبكي : االلتفات- 6
 ."يد رحقيقة حيث مل يكن معو تج

ومن خبلل البحث  ُب بعض السسر تسصلت أن ابن َعجيبة مل يستعمل التأكيد والتشبيو والكناية والتقدًن  
والتأخَت وااللتفات من باب اجملاز وىذا ما ذىب إليو أغلب العلماء، إال اغبذف والزيادة ذعلو من اجملاز 

 .وُب أغلب اؼبساضع يسرده على حقيقتو خشية البعد عن مراد اهلل تعاىل
  بعض مسائل المجاز في البحر المديد  دراسة حول:المطلب الثالث

إنَّ ابن َعجيبة قد تعامل مع اجملاز وعبلقاتو ُب تفسَته البحر اؼبديد ، ولكنو ىل حَيمل اآليات اليت فيها ؾباز 
 على اجملاز دائماً ؟ أم أنو لو رأي آخر ُب ذلك؟

 
 

 ابن َعجيبة بين الحقيقة والمجاز: الفرع األول 
  ُب ترذيحو اغبقيقة على اجملاز أو العكي أو ذكرمها معاً دون ترذيح – رضبو اهلل –اختلف مسقف الشيخ 

 :ومن أمثلة ذلك من البحر اؼبديد
 :ترجيح الحقيقة على المجاز/1

 :قسلو تعاىل                     . 1  
أنو حقيقة، وذلك على : واختلف ىل تتكلم ذهنم حقيقة، أو ؾبازا بلسان اغبال، واألظهر: قال ابن ذزى 

ليي : ال مزيد، أي: معناه: مل سبتلئ، وقيل أهنا تطلب الزيادة، وكانت: ىل من مزيد: الّلو يسَت، ومعٌت قسؽبا
 أني بن مالك َعنْ :  على ىذا قد امتؤلت، واألول أرذح، ؼبا ورد ُب اغبديثي مسضع للزيادة، فويعند
اَل تـَزَاُل َذَهنَُّم يـُْلَقى ِفيَها َوتـَُقسُل َىْل ِمْن َمزِيٍد َحىتَّ َيَضَع َربُّ اْلِعزَِّة ِفيَها َقَدَمُو }:أَنَُّو قَالَ   النَّيبِّ عن

َزِوي بـَْعُضَها ِإىَل بـَْعٍض َوتـَُقسُل َقْط َقطْ   3 2.{...فـَيَـنـْ

 :ترجيح المجاز على الحقيقة/2

                                                           
 .30 سرة ق آية رقم -  1

عبد الباقي ؿبمد فؤاد،كتاب اعبنة وصفة نعيمها وأىلها،باب النار : صحيح مسلم،ربقيق–أخرذو مسلم أيب اغبسُت بن اغبجاج -  2
 .1305، ص2ج:م1191/ىــ1412،دار الكتب العلمية،لبنان،1،ط2848،رقم 51/13يدخلها اعببارون واعبنة يدخلها الضعفاء،

 .455، ص5ج:البحر اؼبديد - ابن َعجيبة -  3
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  :قسلو تعاىل                                 .1 

 2 ...فليي اؼبراد  ؤال الّر ل حقيقة ، ولكنو ؾباز عن الّنظر ُب أدياهنم والفحص عن مللهم
 :ذكر الحقيقة والمجاز معا دون ترجيح/3

:  قسلو تعاىل                  3 َولِلَِّو َيْسُجُد َمْن ُب : فقال
السَّماواِت َواأْلَْرِض َطْسعاً وََكْرىاً حيتمل أن يكسن السجسد حقيقة، فاؼببلئكة واؼبؤمنسن يسجدون طسعا ُب 

منهم،  انقيادىم ؼبا أراد: أو يكسن ؾبازا وىس . الشدة والرخاء، والكفار يسجدون كرىا ُب الشدة والضرورة
 4.شاءوا أو كرىسا

 
    يتبُت من خبلل األمثلة أن ابن َعجيبة إذا كان متيقن فإنو يرذح اغبقيقة على اجملاز أو العكي بدليل ، 
وإن مل يكن متيقن فإنو يذكر اإلحتمالُت معاً دون ترذيح وىذا حىت ال يقع ُب خلط وخيرج اآلية عن مرادىا 

 .وال حُيملها  ماال ربتملو 
 :تعامل ابن َعجيبة مع المجاز في آيات الصفات:ثانيا

  :قسلو تعاىل                                         . 5 
. لليهسد، حيث تكلمسا ُب صفات الّلو تعاىل، فأغبدوا وذّسمسا: والضمَت، إما لقريش، احملدث عنهم، وقيل

يعاً قـَْبَضُتُو يـَْسَم اْلِقياَمِة َوالسَّماواُت َمْطسِيَّاتٌ :  بُّت ؽبم شيئا من عظمتو تعاىل، فقالٍب        َواأْلَْرُض صبَِ
   اؼبقدار اؼبقبسض: اؼبرة من القبض، والقبضة: والقبضة. بقدرتو: السَّماواُت َمْطسِيَّاٌت بَِيِميِنِو أيَ:بَِيِميِنِو 

من غَت اعتبار القبضة ...تصسير عظمتو تعاىل، والتسقيف على كنو ذبللو: بالكف، واؼبراد من الكبلم
، فأورد ال يبعد أن ربمل اآلية على ظاىرىا: قلت ،وال ؾبازا، ىكذا قال صبهسر اؼبفسرين واليمُت حقيقة،

تكسن األرض يسم  }:   حديث البخاري، عن أىب  عيد اػبدري ، قال الّنيبيفف: بعض األحاديث منها
  2.{، نزال ألىل اعبنة 1 أحدكم خبزتو ُب السفر أ اعببار بيده ، كما يكف6القيامة خبزة واحدة ، يتكفؤىا

                                                           

 .45 سرة الزخرف آية رقم -  1

 .429، ص2ج:، وانظر253،ص5ج:البحر اؼبديد - ابن َعجيبة -   2
 .15 سرة الرعد آية رقم -  3
 .82، ص3ج: و انظر15، ص3ج:البحر اؼبديد - ابن َعجيبة -   4
 .67 سرة الزمر آية رقم -  5

 .195،ص4ج:، شارح صحيح البخاري اػبطيب ؿبي الدين"من كفأت اإلناء إذا قلبتو"دييلها ، - 6
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 أنا اؼبلك ، أين ملسك: إن الّلو يقبض األرض ، ويطسى السماء بيمينو ، ٍب يقسل »: وُب حديث أيب ىريرة 
وال يلزم من ذلك  :"فقال ابن َعجيبة عندما أورد ؾبمسعة من األحاديث.وغَتىا من األحاديث3«األرض

    ذبليات للذات الكلية اؼبطلقة ، وال يفهم ىذا إال أىل الفناء والبقاء من يحصر وال ذبسيم ، إأا ه
 4."العارفُت ، فسلم تسلم

 :وقسلو تعاىل-                 .5 من ترّكب الشيء : وأصل الكر ي ُب اللغة
ا م ؼبا يقعد عليو ، : بعض، وَب العرف  بعضو على بعض ، ومنو الكرا ة ، لًتكب أوراقها بعضها على

والصحيح أنو ـبلسق عظيم أمام العرش ،  . غَته:العرش، وقيل: واختلف فيو فقيل. ظّبى بو لًتكب خشباتو
علمو أو ملكو ، مأخسذ  كر يو ؾباز عن: وقيل . علمو: كر يو : وقيل . فسق السمسات السبع دون العرش

  6...بالسماوات السبع  العرش ؿبيطيذسم بُت يد:  وقيل . العلم واؼبلك يمن كرس
 : اؼببلحظ من كبلم ابن َعجيبة 

 أنو يسرد صبيع األقسال اليت قيلت ُب تفسَت آيات الصفات  ساء على اغبقيقة أو اجملاز مع بيان رأيو ُب 
.  األخبار الصحيحةا كما نطقت بوصفات ثابتة... والقبض و اليمُت أن الكر يذلك، ويتبُت من قسلو

ذعل ذلك من األمسر اليت ال حييط اؼبرء هبا علما، مع تفسيض العلم فيها إىل اهلل تعاىل، مع اعتقاد وأنو  
 . وىذا ىس األ لم"اجملسمة واؼبعطلة" تعاىل، على غرار ما ذىب إليوالتنزيو والتقديي لو 

 :المزايا البالغية للمجاز عند ابن َعجيبة:الفرع الثالث 
 :ال يعدل عن اغبقيقة إىل اجملاز إال إلفادة أ رار متنسعة وربقيق أغراض ببلغية متعددة أمههاـــــ 
  :قسلو تعاىل:ــــــــ الفصاحة ُب الكبلم1                        .7 

                                                                                                                                                                                                 
يعٍت خبز اؼبلة الذي يصنعو اؼبسافر، فإهنا ال تدحى كما تدحى الرقاقة وإأا تقلب على األيدي حىت تستسي،نفي الشارح -  1
 .195،ص4ج:
 .195، ص4ج :6520:،رقم 81/44 اعبامع الصحيح،كتاب الرقاق،باب يقبض اهلل األرض يسم القيامة،–أخرذو البخاري - 2
 .194ص: 6519: نفي اؼبصدر، والكتاب والباب،رقم-  3

 .101، ص5ج:البحر اؼبديد - ابن َعجيبة -  4
 .255 سرة البقرة آية رقم -  5
 .287-286، ص1ج:البحر اؼبديد- ابن َعجيبة -  6

 .61 سرة غافر آية رقم-  7
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. مبصرا فيو: اللَُّو الَِّذي َذَعَل َلُكُم اللَّْيَل لَِتْسُكُنسا ِفيِو َوذعل النَّهاَر ُمْبِصراً أي : يقسل اغبق ذل ذبللو 
لتبصروا فيو فاتت :  وألنو لس قيل ...فأ ند اإلبصار إىل الّنهار، ؾبازا ، واألصل ُب اغبقيقة ألىل الّنهار 

 1 ...الفصاحة اليت ُب اإل ناد ؾبازى
  :  ــــ الداللة على قسة االختصاص قسلو تعاىل2                   2   

ذلست : ال تقطعسا أمرا قبل أن حيكما بو ، وحقيقة قسلك : ال تتقدمسا بـَُْتَ َيَدِي اللَِّو َوَرُ سلِِو ، أي : أي 
 ليمينو ومشالو قريبا منو ، فسميت اعبهتان يدين لكسهنما اؼبساميتُتأن ذبلي بُت اعبهتُت :  فبلن يبُت يد

وُب ىذه العبارة ،على ظبت اليدين مع القرب منهما ، تس عا ، كما يسّمى الشيء با م غَته إذا ذاوره
تصسير اؽبجنة والشناعة فيما هنسا عنو من : ضرب من اجملاز الذي يسمى سبثيبل ، وفيو فائدة ذليلة ، وىى 

الداللة على : وفائدة ىذا األ لسب؛اإلقدام على أمر من األمسر دون االحتذاء على أمثلة الكتاب والسنة
 3.قسة االختصاص

  :قسلو تعاىل: ـــ اؼببالغة ُب تأكيد اؼبعٌت 3         
نصرا فيو عزة : نْصراً َعزِيزاً أي 4

 5....عزيزا صاحبو: للمبالغة أو  ؾبازا ،قسيا منيعا ، على وصف اؼبصدر بسصف صاحبو : ومنعة ، أو
  : ــــ حسن البيان قسلو تعاىل4                     .6 

 ٍب أخرذو ـبرج ..شبو الشيب من ذهة البياض واإلنارة بشساظ النار. ابيّض مشطا: َواْشتَـَعَل الرَّْأُس َشْيباً أي 
اال تعارة ، ٍب أ ند االشتعال إىل ؿبل الشعر ومنبتو وىس الرأس ، وأخرذو ـبرج التمييز ، ففيو من فنسن 

 ، فأ ند االشتعال إىل الرأس يواشتعل شيب رأس: الببلغة وكمال اعبزالة ما ال خيفى ، حيث كان األصل 
 7...إلفادة مشسلو لكلها

ىذا ما كان بس عي ا تخراذو من خصائص اجملاز عند ابن َعجيبة  من خبلل البحر اؼبديد  ُب تفسَت 
 .القرآن اجمليد

 
                                                           

 .147، ص5ج:البحر اؼبديد - ابن َعجيبة-  1
 .1 سرة اغبجرات آية رقم -  2
 .414-413، ص 5البحر اؼبديد ،ج- ابن َعجيبة -  3
 .3 سرة الفتح آية رقم -  4

 .294، ص3 و ج385، ص5 و ج318، ص4ج:البحر اؼبديد - ابن َعجيبة -  5
 .4 سرة مرًن آية رقم -  6

 .319، ص3ج:البحر اؼبديد - ابن َعجيبة -  7



                                                

:                                                  املبحث الثاني  

 .  شورة يض  يف                                              اجملاز 

 .بني يدي الصـــــورة: املطلب األول

 .شبب اختيار الصورة و امسوا و عدد آياتوا:             الفرع األول

 .تاريخ نسوهلا و املناشبة مبا قبلوا وما بعدها:             الفرع الثاني

 .أغراضوا  و فضلوا:               الفرع الثالث

 .   اجملاز يف شورة يض:املطلب الثاني

الرشالة و الرشول صلى اهلل عليى و شلم من          :              الفرع األول

 . 29 إىل آية 1آية

 .68 إىل آية 30أدلة اإلميان من آية :           الفرع الثاني

 . إىل آخر الصورة69وحٌي ال شعر من آية :          الفرع الثالث
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 بين يدي السورة:المطلب األول
  السسوة اليت بُت أيدينا ىي  سوة يي، و أحاول التعريف بالسسوة  وعدد آياهتا، وتاويخ نزوذلا و منا بتها دلا 

 ".البحر ادلديد" قبلها وبعدىا ومقاصدىا العامة؛ مث ا تخراج اجملاز منها من خالل تفسَت ابن َعجيبة 
 سبب اختيار السورة واسمها وعدد آياتها:الفرع األول

 .سبب اختيار سورة يس:أوال
     تتساوى  سو القرآن الكرمي من حيث النظم البالغي ادلعجز، فكل رتلة وكلمة وحرف يف القرآن الكرمي 
يكمن وواءه الكثَت من اإلعجاز البياين لذا ال يستطيع أحد القسل أن  سوة تتميز عن  سوة أخرى، فكلها 

 .تتساوى على أهنا كالم اهلل عز وذل،
 : ودلا بدأت بالبحث عن الدوا ات السابقة وذد العديد من السسو الكرمية قد دو ت من قبل منها

حسوية عبيب، و  سوة اجلمعة دوا ة حتليلية " سوة الكهف أدنسوذا"أ اليب احلقيقة واجملاز يف القرآن الكرمي -
مسضسعية لعبد اهلل زلمد حيي غيالن ، و سوة فصلت دوا ة لغسية بيانية لكمال  لمي شحادة الكسز، و سوة 

 .وأكثر السسو دوا ة السسو الطسال..اإل راء دوا ة بالغية وداللية لفاصل ضايف  لطان
وبعد  البحث اخًتت  سوة يي لقلة الدوا ات عنها، وألين ووذدت فيها بعض اجملاز وأنساعو، وعلى وكر 

 .ىذه األ باب اخًتهتا
 اسمهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــا وعدد آياتها:ثانيا 

  .1  مسيت ىذه السسوة يي،دبسمى احلرفُت الساقعُت يف أوذلا ،وقيل ا م من أمسائو 
  :وىي  سوة مكية إال قسلو تعاىل              .2 3 

 يف عدِّ الكسيف، واثنان وذتانسن آية يف عدِّ الشامي وادلكي 4.ثالث و ذتانسن آية: قال ابن َعجيبة عدد آياهتاو
 5.آية يس عدَّ الكسيف:اختالفها آية   واحدة ...وادلدنيُت والبصري

                                                           
 .345-344، ص22ج:م1984،الداو التسنسية،تسني،"دط"ابن عاشسو  زلمد الطاىر ـــــــــ التحرير و التنسير ،: ينظر - 1

 .556-555، ص4ج:البحر ادلديد -            ابن َعجيبة 
 .12 سوة يي آية وقم -  2

 555، ص2ج:البحر ادلديد- ابن َعجيبة : ينظر- 3
 .03ص: م2003/ىـــــــ1424،داو الثريا،الرياض،1،ط" سوة يي"            و العثيميُت زلمد صاحل  ـــــــ تفسَت القرآن الكرمي 

 .555، ص2ج:البحر ادلديد- ابن َعجيبة -  4
،داو البشائر اإل المية، 1عنًت حسن ضياء الدين،ط:ابن اجلسزي أيب الفرج عبد الرزتن  ـــــــ فنسن األفنان يف عيسن علسم القرآن ،حتقيق-  5

 .301ص: م1987/ىــــــ1408لبنان،
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 تاريخ نزولها ومناسبتها لما قبلها وما بعدها  : الفرع الثاني 
 :تاريخ نزولها:أوال 
 نزلت  سوة يي يف الفًتة ادلتس طة من حياة ادلسلمُت دبكة؛ أي فيما بُت اذلجرة إىل احلبشة و اإل راء    

 1.نزلت بعد  سوة اجلن
 وىي السسوة احلادية واألوبعسن يف ترتيب النزول، فنزلت بعد  سوة     23.  وقبل  سوة الفرقان 

 .المناسبة بين سورة يس لما قبلها ولما بعدها من السور:ثانياًا 
 :   قال ابن َعجيبة ومنا بتها دلا قبلها قسلو تعاىل               نُُفوًرا 4  

  :مع قسلو تعاىل           5 6.فقد حقق ىنا نذاوتو وو التو بالقسم 
أما منا بتها دلا بعدىا أهنا ود على ادلشركُت يف عبادة األصنام وإنكاوىم للبعث ادلختتم هبا، فقال يف صدو 

  ىذه السسوة         7 8 .
 .مقاصد السورة و فضلها: الفرع الثالث

 .المقاصد العامة لسورة يس:أوال
 10. مسيت بذلك ألن فيها تقرير أصسل الدين9{إن قلب القرآن يي}:    قال ابن َعجيبة وذاء يف احلديث

 من و الة ومعجزة القرآن وما يعترب يف صفات األنبياء وإثبات القدو وعلم اهلل واحلشر  والتسحيد وشكر النعم 
                                                           

 .565ص: م1998ناذليئة ادلصرية العامة للكتاب،مصر، 4شحاتة  عبد اهلل ـــ  أىداف كل  سوة و مقاصدىا يف القرآن الكرمي ،ط- 1
 . سوة اجلن- 2
 .342، ص22ج: ابن عاشسو ــــــ التحرير و التنسير- 3
 .42 سوة فاطر آية وقم - 4
 .03 سوة يي آية وقم - 5
 .555،ص4ج:البحر ادلديد - ابن َعجيبة -  6
 .04 سوة الصافات آية وقم -  7
 .589، ص4ج:البحر ادلديد- ابن َعجيبة : ينظر- 8

: م1980،داو الكتاب اإل المي،القاىرة ، 1         البقاعي برىان الدين أيب احلسن إبراىيم ــــــ نظم الدوو يف تنا ب اآلي و السسو،ط
 .192-190، ص16ج
قال عنو حديث  )األلباين زلمد ناصر الدين: ،حتقيق" نن الًتميذي"أخرذو ابن  سوة أبس عيسى زلمد بن عيسى ــــــــــ اجلامع الصحيح- 9

عن أني  ) 645ص":  دت"،مكتبة ادلعاوف، الرياض ،1،ط2887:،وقم42/7،كتاب فضائل القرآن، باب ماذاء يف فضل يي، (مسضسع
 .(وضي الو  عنو

 .557، ص4ج:البحر ادلديد - ابن َعجيبة - 10
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وىذه أصسل الطاعة باالعتقاد والعمل، ومنها تتفرع الشريعة وإثبات اجلزاء على اخلَت والشر مع إدماج األدلة    
   1.من اآلفاق واألنفي بتفنن عجيب فكانت ىذه السسوة ذديرة بأن تسمى قلب القرآن

 : نذكر منها2ىناك أحاديث كثَتة تبُت فضل  سوة يي: فضائل سورة يس :ثانيا
يي تدعى ادلعمَّة تعم صاحبها خبَت الداوين  والدافعة }:  قال     ما ذاء يف البحر ادلديد  حديث  النيب 

   4 3.{- والقاضية ـــــ تدفع عنو كل شر، وتقضي لو كل حاذة 
 و نده 5{إوا قرأت يي عند ادليت خفف عنو هبا}:كانت ادلْشَيَخُة يقسلسن:  عن صفسان بن عمر قال

  6صحيح
من قرأ  سوة يي حُت يصبح أعطي ُيسُر َيسِمو حىت ميسي ومن قرأىا يف }:      وأخرج الداومي عن ابن عباس

 7.قال إ ناده حسن{صْدِو ليلة أعطي يسر ليلتو حىت يصبح 
 

 .المجاز في ســورة يس:المطلب الثاني
        اجملاز وأقسامو من خالل تفسَت ابن َعجيبة البحر ادلديد من  سوة يي من أوذلا إىل آخرىا مقسمة 

 .8اآليات حسب فصسل السسوة
 

                                                           
 .344، ص22ج:ابن عاشسو ـــــ التحرير و التنسير : ينظر- 1

 .05، ص3ج:م1986/ىــــ1402،داو القرآن الكرمي،بَتوت،4          الصابسين زلمد علي ــــــ صفسة التفا َت ،ط
، 1َحسنُت عبد السميع زلمد أزتد،ط:البقاعي برىان الدين أيب احلسن إبراىيم عمر ــــــ مصاعد النظر إلشراف على مقاصد السُّسو ،حتقيق- 2

 .406-396، ص2ج: م1987/ىــــ1408مكتبة ادلعاوف،الرياض،
ابن البسيسين زغلسل أيب ىاذر زلمد السعيد،باب يف تعظيم القرآن :أخرذو البيهقي أيب بكر أزتد بن احلسُت ــــــ شعب اإلميان ،حتقيق- 3

قال  ).481-480، ص2ج: م2000/ىــــ1421،داو الكتب العلمية ،لبنان،1،ط2465:،وقم19،فصل يف فضائل السسو و اآليات،
 (حديث منكر ، عن أبسبكر الصديق وضي اهلل عنو: البيهقي

 .555، ص4ج: البحر ادلديد- ابن َعجيبة - 4
: م1999/ ىــ 1419،مؤ سة الر الة،لبنان،1،ط16969:األونؤوط شعيب ،وقم:أخرذو ابن حنبل أزتد ـــــ  مسند اإلمام ،حتقيق- 5
 .172-171، ص28ج
، ادلكتب اإل المي، بَتوت، 1، ط688 إوواء الغليل يف ختريج أحاديث مناو السبيل ، كتاب اجلنائز، وقم –األلباين زلمد ناصر الدين -  6

 .152،ص3ج:م1979/ىـ1399
أ د الذَّواين حسُت  ليم، كتاب : ،حتقيق" نن الداومي"الداومي أبس زلمد عبد اهلل بن عبد الرزتن بن فضل بن هبرام ـــــ مسند الداومي- 7

 .2151، ص4ج: م2000/ ىـــ1421،داو ادلغٍت ،ادلملكة العربية السعسدية،1،ط3462:،وقم23/21فضائل القرآن،باب يف فضل يي،

 .569ص: شحاتو عبد اهلل ــــــ أىداف السسوة ومقاصدىا - 8
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 .29 إلى اآلية 1الرسالة و الرسول صلى اهلل عليه وسلم من اآلية:الفرع األول
  :قسلو تعاىل/1                      .1   

أن اهلل تعاىل مثل تصميمهم على الكفر بأن ذعلهم كادلغسلُت ادلقمحُت يف أهنم ال : قال ابن َعجيبة    
يلتفتسن إىل احلق وال يعطفسن أعناقهم حنسه معناه األغالل واصلة إىل األوقان وملزوزة إليها  فهم مقمحسن 

قمح البعَت فهس قامح إوا ووى فرفع وأ و، وىذا ألّن طسق الغّل الذي يف : يقال  فسق،مرفسعة وؤو هم إىل 
.  طرفيو، حتت الذقن، حلقة، فال يطأطئ وأ و فال يزال مقمحا  عنق ادلغلسل، يكسن يف ملتقى

. ياأليد: أي. رلتمع اللحيُت:  واألوقان والذقن،ما أحاط بالعنق على معٌت التثقيف والتعذيب: والغل
 فتكسن الناو، وحُت يدخلسن اآلخرة، وكر حاذلم يف يه: ل وقي؛وولك أن الغل إدنا يكسن يف العنق مع اليدين

  :وأنسب لقسلو  واألول أوذح، فاألغالل يف أعناقهم، والناو زليطة هبم،حقيقة  َكَفُروا         

                  23 .اإلنذاو وتركو يف حقهم  ساء إو ال ىادى دلن أضلو الّلو: أي 
     أن ابن َعجيبة وكر  أقسال العلماء يف اآلية  ىل حتمل على احلقيقة أم اجملاز ولكن وذح اجملاز بدليل من 
الكتاب العزيز، فبُت التمثيل وشرحو ولكن مل يبُت نسعو، فشبو حال الكفاو يف امتناعهم عن اذلدى واإلميان 
دبن غلت يده إىل عنقو باألغالل، فأصبح وأ و مرفسعا ال يستطيع خفضا وال التفاتا وولك بطريق اإل تعاوة 

 4.التمثيلية
  :قسلو تعاىل/2                ْلِف ِ ْل  َ   .5  

وىذه حالة أخرى فمثل تصميمهم على الكفر كاحلاصلُت بُت  ّدين ال ينظرون، قّدامهم وال :قال ابن َعجيبة 
   : من خلفهم بقسلو تعاىل                               فهم زلبس سن

 6. يف مطمسوة اجلهالة ممنسعسن عن النظر يف اآليات و الدالئل
ألن فظاظة قلسهبم ال تقبل األدلة واحلجج حيث ال يتحسلسن عما ىم فيو فمثلت حاذلم حبالة من ذعلسا بُت 

 .السدَّين وىذا عن طريق اإل تعاوة التمثيلية
                                                           

 .08 سوة يي آية وقم - 1
 .6 سوة البقرة آية وقم -  2
 .559- 558، ص4:ج:البحر ادلديد- ابن َعجيبة - 3
 .12، ص3ج:الصابسين ـــــــ صفسة التفا َت - 4
 .9 سوة يي آية وقم- 5
 .559-558، ص4ج:البحر ادلديد- ابن َعجيبة- 6
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   :قسلو تعاىل/ 3                         .1  
 2. بب شؤمكم  معكم وىس الكفر (طائركم )قالسا الر ل :قال ابن َعجيبة

 3.قال األلس ي فهس رلاز  عالقتو  ببية 
   :قسلو تعاىل/ 4                  .4 5.خالدون أي ميتسن: قال ابن َعجيبة 

فلم يبُت أهنا ا تعاوة ومل يشرحها حيث شبهسا بالناو على  بيل اإل تعاوة ادلكنية واخلمسد ختييل، ويف ولك ومز 
 6.إىل احلي كشعلة الناو، وادليت كالرماد 

 .68إلى اآلية 30أدلة اإليمان من اآلية :الفرع الثاني
  :قسلو تعاىل/ 1                        .7 
ء من ضسء يَوآيٌَة ذَلُُم اللَّْيُل َنْسَلُخ ِمْنُو النَّهاَو خنرج منو النهاو، إخراذا ال يبقى معو ش: قسل احلق ذل ذاللو 

 نفي الزمان، يننزع عنو الضسء نزع القميص األبيض، فيعر:  لخ اجللد عن الشاة، أو: مستعاو من. النهاو
الظلمة، فاكتسى بعضو : كشخص أ سد، نزع عنو قميص أبيض ألن أصل ما بُت السماء واألوض من اذلساء

 8.ضسء الشمي، كبيت مظلم أ رج فيو، فإوا غاب السراج أظلم
بسلخ  إن ابن َعجيبة وكر اإل تعاوة ولكن مل يبُت نسعها، شبو إزالة ضسء النهاو والكاشف عن ظلمة الليل   

 .اجللد عن الشاة ،وا تعاو ا م السلخ لإلزالة واإلخراج أي خنرج منو النهاو وىذا من طريق اإل تعاوة التصرحيية
  :قسلو تعاىل/ 2               . 9 

  10.ىذا مرقده إىل يسم القيامة: ىس ا تعاوة، كما تقسل يف قتيل: وقال

                                                           
 .19 سوة يي آية وقم - 1
 .563،ص4ج:البحر ادلديد - ابن َعجيبة- 2
، 22ج:األلس ي شهاب الدين  السيد زلمسد  ـــــــ ووح ادلعاين يف تفسَت  القرآن الكرمي  و السبع ادلثاين ،داو إحياء الًتاث العريب ، بَتوت -3
 .224ص

 .29 سوة يي آية وقم - 4
 .566، ص4ج:البحر ادلديد - ابن َعجيبة- 5
 .06، ص24ج:م1995/ىــــــ1426،داو الرشاد،بَتوت، 3صايف زلمسد ـــــ اجلدول يف إعراب القرآن و صرفو و بيانو ،ط- 6
 .37 سوة يي آية وقم -  7
 .569، ص4ج:البحر ادلديد- ابن َعجيبة -  8
 .52 سوة يي آية وقم -  9

 .575، ص4ج:البحر ادلديد - ابن َعجيبة -  10
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ابن َعجيبة وكر أن يف اآلية ا تعاوة ولكن مل يبُت نسعها، فادلرقد عباوة عن ادلمات فشبهسا حال مسهتم حبال 
 .نسمهم  ألن أشيو األشياء هبا وىذا من باب اال تعاوة التصرحيية األصلية ألن ادلرقد مصدو ميمي

 . إلى آخر السورة69وحي ال شعر من اآلية :الفرع الثالث 
  :قسلو تعاىل/ 1                                              .1  

 ووكر. أظهرتو قدوتنا، ومل يقدو على إحداثو غَتنا: أَنَّا َخَلْقنا ذَلُْم ممَّا َعِمَلْت أَْيِدينا أي :قال ابن َعجيبة     
 .، وإ ناد العمل إليها، ا تعاوة، تفيد مبالغة يف االختصاص والتفرد باإلجياد ياأليد

أنو ا تعاو لفظ العمل للخلق بطريق اال تعاوة :مل يبُت كذلك يف ىذه اآلية نسع اال تعاوة، قال ابن عاشسو
التمثيلية و قرينة اال تعاوة ما تقرو من أن ليي كمثلو شيء وأنو ال يشبو ادلخلسقات فذلك من العقائد القطعية 

 2.يف اإل الم
  :قسلو تعاىل/ 2                       .3 

وىس دتثيل لتأثَت قدوتو يف األشياء، بأمر ادلطاع للمطيع يف حصسل ادلأمسو، من غَت امتناع :     قال ابن َعجيبة
 4..وتسقف، وإدنا ىس بيان لسرعة اإلجياد

شبو  رعة تأثَت قدوتو تعاىل ونفاوىا يف األشياء بأمر ادلطاع من غَت تسقف وال امتناع، فإوا أواد شيئاً وذد من  
   5.غَت إبطاء وال تأخَت وىس من قبيل اإل تعاوة التمثيلية

 
. ىذا ما كان يف قدو ادلستطاع ا تخراج اجملاز من  سوة يي عند ابن َعجيبة من تفسَته البحر ادلديد     

وخالصة القسل أن ابن َعجيبة قد تعامل مع اجملاز وفق ما تقتضيو اآليات ومل يذىب إىل ما وىب إليو    
البعض، الذين جيدون مبتغاىم وتأويالهتم خلف ما يسمسه باجملاز، ليخرذسا تأويل اآليات على حسب ما يسافق 

دون البعد عن مراد - عز وذل-مذاىبهم، فساو على النمط الذي  عى من وواءه الفهم الصحيح آليات اهلل 
 التعطيل أو التجسيم مع  إبراز القيمة البالغية البيانية اليت أودعها الرزتن يف كتابو اهلل تعاىل و الذىاب إىل

 .ادلبُت
 

                                                           
 .72 سوة يي آية وقم -  1
 .68، ص23ج:ابن عاشسو ــــــ التحرير و التنسير-  2
 .82 سوة يي آية وقم-  3
 .588-587، ص4:ج:البحر ادلديد- ابن َعجيبة -  4
 .58-57، ص23ج:األلس ي شهاب الدين  ـــــــ ووح ادلعاين يف تفسَت  القرآن الكرمي  و السبع ادلثاين-  5



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 خامتة



 خامتة

 

 
71 

خامتة                                                   

 أحط الرحال يف احول ابن َعجيبة وتعاملو مع اجملاز يف تفسًنه البحر ادلديد، ىاأنذالدراسة      وبعد ىذه 
  :تيةآخر احملطات، واليت من خالذلا خلصت إىل النتائج اآل

 
 فأودع يف تفسًنه الكثًن منها منها اللغة وأساليبهامجع ابن َعجيبة يف البحر ادلديد أصول العلوم ادلختلفة - 

 . وىذا يبدوا واضحاً وجلياً يف تفسًنهوبرع فيها دما أضفت على تفسًنه قيمة علمية جيدة،
 

أنَّ ابن َعجيبة اىتم كثًنا جبوانب البالغة وخاصة البيان حيث اعتربه من أعظم أركان ادلفسر، ومن علم  - 
مفرد ومركب، فهو من العلماء الذين يقولون : البيان  اجملاز  إذ وظفو ابن َعجيبة يف تفسًنه وقسمو إىل

 .باجملاز يف القرآن الكرمي
 

أنَّ ابن َعجيبة أورد اجملاز وأقسامو وعالقاتو يف البحر ادلديد فبٌن وجو البالغة، وأشار إىل الفصاحة وعلو - 
األسلوب، بعبارات خمتصرة، تؤدي ادلعىن  وتوضح إعجاز اآلية، وعادُة ابن َعجيبة أن يذكر ادلعىن اجملازي 

 .لآلية، ويشًن إىل اإلستعارة دون أن يفصل ىل ىي تصرحيية أم مكنية إال يف مواضع قليلة
 

إن من خالل تناول ابن َعجيبة آليات القرآنية وخاصة آيات الصفات أن اجملاز موجود يف القرآن الكرمي - 
و رغم أن تفسًنه من التفاسًن بالرأي إال أنو تعامل مع اجملاز بكل حيطة  -  عز وجل–يف غًن صفات اهلل 

 . عن مراد اهلل تعاىلخشية أن يبتعدوحذر 

 
  :أما أهم التوصيات والمقترحات

 
 :فأثناء إذمازي للمذكرة، استوقفتين بعض ادلواضيع ارتأيت أن تكون آفاقا للبحث، أذكر منها

 .أن البحر ادلديد يف تفسًن القرآن اجمليد يعترب تفسًن خصب للدراسة يف مجيع العلوم وخاصة علوم القرآن- 
 :ومن ادلقرتحات

 .الناسخ وادلنسوخ يف البحر ادلديد- 
 . يف تفسًنه البحر ادلديد تابن َعجيبة وتعاملو مع اإلسرائيليا- 
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 .دراسة ادلقدمات العشر  لتفسًن الفاحتة الكبًن البن َعجيبة - 
 .دراسة ادلصادر العلمية اليت اعتمدىا ابن َعجيبة يف البحر ادلديد-  

 . وغًنىا من ادلواضع فهو تفسًن مل حيضى بالدراسات الكثًنة 
 

احلمد هلل على التمام، والشكر لو على اإلنعام، وأسألو مسك اخلتام، أن ينعم عليَّ بقبول ىذا : ويف األخًن
العمل ادلتواضع وأن ينتفع بو، وأن جيزي مشريف األستاذ والدكتور خليفي الشيخ، خًن اجلزاء، وصلى اهلل 

 . وسلم وبارك على نبينا حممد خًن األنام
 .وسبحانك اللهم وحبمدك أشهد أن ال إلو إال أنت، أستغفرك وأتوب إليك

 

     



                                                 

 :الفهارس

 

 .فهرس اآليات القرآنية: أوال

 . فهرس األحاديح واآلثار: ثانيا

 .فهرس املصادر واملراجع:                      ثالجًا

 .فهرس املوضوعات:                     رابعًا
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 :فهرس اآليات القرآنية : أوال
 الصفحة رقمها اآلية

 سورة الفاتحة                                                  
                         7 22     

                                                          سورة البقرة
                                     6 7                6 

               37 21                 

                       187 34 

               189 25 

                        196 35 

                    219 32 

                        255 60-21             

                                             سورة آل عمران
                    59 25 

                               107 51 

                  119 23 

                181 54 

                         184 32 

   سورة النساء                                                                         
                ... 78 29 

            .....   82 29 

                 ...  170 33 

  سورة المائدة                                         
                           01 21 

                 ... 03 21 

                   ... 12 27 

                           ... 90 56 

                ... 105 22 
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                                                سورة األنعام
                  ... 06 44 

                   .... 33 26 

                122 34 

                                               سورة األعراف
        .... 23  21 

.                               . 163  47 

                                                   سورة التوبة 
                                .. 82 52 

                                                    سورة يونس
                         . 10 34 

                                                     سورة هود
                   ... 43 56 

           103 56 

                                                   سورة يوسف
                      36 51 

                                ….          82 57-58 

سورة الرعد                                                
                     .... 15 59 

سورة إبراهيم                                                                                                
                              ... 09 23 

 الحجرسورة                                               
                  98 51 

                                                  سورة النحل
           … 44 21 

           ... 62 26 

 سورة اإلسراء                                            
              ... 24 44 
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                                                       سورة مريم    
                     4 62 

                                  27 33 

                                         56-57 28 

                61 56 

                                                    سورة األنبياء
              ...  103 26 

                             108 34 

                                                      سورة الحج
                                    .. 45 24 

                                                     سورة النور
                                                   ... . 43 42 

                                                      سورة الفرقان
               ...  . 38 24 

                                                      سورة القصص          
          ... 88 13 

                                                    سورة العنكبوت
             69                   21    

                                                         سورة الروم
              .... 43 35 

                                                        سورة فاطر
                       42 65 

 سورة يسۤس                                             
           03 65 

                               08 67 

                              09 67 

              12 64 

                   19 68 

                    29 68 
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                    37 68 

                    52 68 

                                     72 69 

                            82 69 

 سورة الصافات                                        
        4 65 

                                                     سورة الزمر
                           67 60 

                        71 39 

                                                         سورة غافر
           ...   8 23 

          .... 13 50 
                        .... 61 61 

 سورة فصلت                                            
          

  

 44 55 

 سورة الشورى                                              
                     11 57 

                       ... 20 54 

 سورة  ۤس                                                   
                   .... 30 59 

 سورة محمد                                               
                 ....  24 30 

                                                         سورة الفتح
                                              3 62 

                                                       سورة الحجرات
                                          .. 1 61 

                                                          سورة النصر
                               1-2 30 
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.   فهرس األحاديث واآلثار:ثانيا
 

 
 
 
 
 
 

 

الصفحة الراوي           طرف الحديث                                

         66 احمد ابن حنبل (..إذا قرأت يس عند الميت خفف عنه بها)

 49 البخاري (..أأرععن لححقا بب أطحلعنَّن يداًا )

 65 الترميذي (..إن قلب القرآن يس)

 30 ابن حبان (..أنزل القرآن على أبعة أحرف لعل آية منها )

 21 داوود (..إنِّب أوتيت القرآن و ِمثُله معه)

 60 البخاري ..(تعحن األرض يحم القيامة خبزة واحدة)

رُُ  ْم مَخنْم تْيَخعَخلَّن َخ الْمُقرْمآنَخ وَخعَخلَّنمَخهُ ) يْيْم  10 البخاري ..(خَخ

  : عن قحله تعالى أألت رأحل اهلل)       

           )... 

 
 ابن ماجه

22 

ِري فَخرِيَّنهُ ) قَخرِيًّيا يْيَخفْم  33 البخاري ..(فْيَخلَخ ْم أَخرَخ عَخبْيْم

 30 البخاري (.. ان عمر يدخلنب مع أشياخ بدر)

نَّنُ  يْيلْمقَخى ِفيهَخا وَختْيَخُقحُل  َخلْم ِمنْم مَخزِيدٍد )  59 مسل  ..( َخ تْيَخزَخاُل جَخهَخ

 66 الدارمب (..من قرأ أحرة يس حين يصبح أعطب ُيسُر يَخحِمه )

امَخنْم  َخذَخبَخ عَخلَخبَّن ) ُ  ِمنْم النَّنارِ  ُمتْيَخعَخمِّدًا  52 البخاري ..(فْيَخلْميَختَخبْيَخحَّنأْم مَخقْمعَخدَخ

 66 البيهقب (..يس تدعى المعمَّنة تع  صاحبها) 
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: فهرس اامصثدر واامراجع:  ثالثًا  
 .القرآف الكرمي برواية حفص * 
 .2:ـ،ج1973،دار النهضة،مصر،2ادلثل السائر يف أدب الكاتب و الشاعر، ط - ثري ضياء الديناأل ابن- 1
،مطبعة ادلالجئ السياسية "دط"اليواقيت الثمينة يف أعياف مذىب عامل ادلدينة،-زىري زلمد بشري ظافراأل- 2

 ".دت."،اإلسكندرية
 .2008،دار النهضة،مصر،"دط"حفين زلمد شرؼ،:بديع القرآف،حتقيق- صبع اإل ابن أيب- 3
ىػػػ 1408اإلسالمي،بريوت، ،ادلكتب3،ط2643الصغري وزيادتو، رقم  صحيح اجلامع– زلمد ناصر الدين  لبايناأل- 4
 .1 ـ:1988/
روح ادلعاين يف تفسري  القرآف الكرمي  والسبع ادلثاين ،دار إحياء الرتاث العريب - لوسي شهاب الدين  السيد زلمود األ- 5

 .23و22:، بريوت، ج
 .1:ـ،ج2003/ىػػػػػػػ1424السعودية، - ،دار األصمعي1اإلحكاـ يف أصوؿ األحكاـ ،ط- مدي زلمد اآل- 6
،دار إحياء الرتاث العريب، "دط"ىدية العارفني أمساء ادلؤلفني وإشارة ادلصنفني، - باشا إمساعيل البغدادي- 7

 .1:ـ،ج1951لبناف،
وسننو وأيامو،  اجلامع الصحيح ادلسند من حديث رسوؿ اهلل  –خباري أيب عبد اهلل زلمد بن إمساعيل اؿ- 8

 .3و1،ج ىػػػ1400، ادلكتبة السلفية، القاىرة،1:زلب الدين اخلطيب،ط:حتقيق
 .2:ـ،ج1991/ىػػػػ1412، دار احلديث،بريوت،1نزىة اخلاِطر القاِطر،ط– بدراف الرومي عبد القادر ين مصطفى - 9
، منشورات كلية اآلداب و العلـو اإلنسانية ،الرباط "دط"تاريخ األوبئة و اجملاعات بادلغرب، – بزاز زلمد األمني اؿ- 10

. ـ1992،
َحسنني عبد :مصاعد النظر إلشراؼ على مقاصد السُّور ،حتقيق - بقاعي برىاف الدين أيب احلسن إبراىيم اؿ- 11

 .2:ـ،ج1987/ىػػػػ1408،مكتبة ادلعارؼ،الرياض،1السميع زلمد أمحد،ط
،دار الكتاب 1 نظم الدرر يف تناسب اآلي و السور،ط -بقاعي برىاف الدين أيب احلسن إبراىيماؿ- 12

 .16:ـ، ج198اإلسالمي،القاىرة ، 
األرنؤوط :بلباف األمري عالء الدين علي الفارسي ػػػػػػػ صحيح ابن حباف برتتيب ابن بلباّف ،حتقيق- 13

 . 1: ـ،ج1993/ىػػػػػ  1414،مؤسسة الرسالة، بريوت، 2:شعيب،،ط
، مطبوعات وزارة األوقاؼ و الشؤوف "ط.د"ادلوسوعة ادلغربية ألعالـ البشرية و احلضارية ، - بنعبد اهلل عبد العزيز- 14

 .4:ـ،ج1981/ىػػػػ1401اإلسالمية،ادلغرب، 
،دار 1ابن البسيوين زغلوؿ أيب ىاجر زلمد السعيد،ط:شعب اإلمياف ،حتقيق- بيهقي أيب بكر أمحد بن احلسنياؿ- 15

 .2:ـ، ج2000/ىػػػػ1421الكتب العلمية ،لبنانن
 .ىػػ1424/ـ2003،دار األماف،الرباط،4:ادلطرب مبشاىري أولياء ادلغرب،ط -تليدي عبد القادراؿ- 16
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،رلمع ادللك فهد لطباعة ادلصحف الشريف،ادلدينة ادلنورة، "دط"، رلموع فتاوى - تيمية أمحدابن- 17
 .5، 7:ـ ، ج2004/ىػػػػػ1425
 .ـ1669/ىػػػػ1416،ادلكتب اإلسالمي ،بريوت ،5 ط-اإلمياف-  تيميةابن- 18
 .ـ1999،دار ادلعارؼ،"دط"البالغة الواضحة ،البياف وادلعاين والبديع، –اـر علي وأمني مصطفى اجل- 19
 .ـ2004،مكتبة اخلاجني،القاىرة،5 دالئل اإلعجاز،ط -رجاين عبد القاىراجل- 20
 .ـ1991،دار ادلدين،جدة،1 ط، أسرار البالغة-رجاين عبد القاىر بن عبد الرمحن زلمد اجل- 21
 ".دت"،دار الفضيلةػ ػػػػػػ القاىرة ػػػػػ "دط"ادلنشاوي زلمد صديق،: ػػػػػ معجم التعريفات ػػػػ حتقيقمدرجاين علي بن محاجل- 22
 .ـ1997،مكتبة االجنلوا ادلصرفية ،القاىرة،1ادلغرب العريب الكبري يف العصر احلديث ،ط –مل شوقي عطا اهلل اجل- 23
،دار الكتب ادلصرية،ادلكتبة "دط"النجار زلمد علي،: حتقيق،اخلصائص –ين أيب الفتح عثماف اجل- 24

 .2:ـ، ج1957/ىػػػػػ 1376العلمية،
،دار 1عنرت حسن ضياء الدين،ط:فنوف األفناف يف عيوف علـو القرآف ،حتقيق - وزي أيب الفرج عبد الرمحن اجل- 25

. ـ1987/ىػػػػػػ1408البشائر اإلسالمية،لبناف، 
،دار العلم 4عطار عبد الغفور أمحد،ط:،حتقيق"تاج اللغة و صحاح العربية" الصحاح-وىري إمساعيل بن محاد اجل- 26

. 4:ـ،ج1990للماليني ،لبناف، 
. 3:ج:ـ1994/ىػػػػ1415 ادلغرب،، الدار البيضاء،2 ادلغرب عرب التاريخ، ط-حركات إبراىيم - 27
. ـ1984/ىػػػػػػػ1405،عامل الكتب بريوت،2حسني عبد القادر ػػػػػػػ فن البالغة،ط- 28
 .28ج :ـ1999/ ىػػ1419،مؤسسة الرسالة،لبناف،1األرنؤوط شعيب،ط: مسند اإلماـ،حتقيق-د  حنبل أحمابن- 29
عبد ادلوجود عادؿ أمحد ومعوض علي :تفسري البحر احمليط،حتقيق -  حياف زلمد بن يوسف األندلسيابن - 30

 .5 ج:ـ1993/ىػػػػ1413،دار الكتب العلمية بريوت،1:زلمد،ط
،دار الصادر "دط"عباس إحساف، : وفيات األعياف وأنباء أبناء الزماف،حتقيق - خلكاف مشس الدين أمحدابن- 31

 .3ج:"دت"بريوت،
أسد الذَّراين : ،حتقيق"سنن الدارمي" مسند الدارمي-دارمي أبو زلمد عبد اهلل بن عبد الرمحن بن فضل بن هبراـ اؿ- 32

. 4 ج:ـ2000/ ىػػػ1421،دار ادلغين ،ادلملكة العربية السعودية،1حسني سليم ، ط
،دار ابن 1:سنن أيب داود، ط – داود سليماف بن األشعث السجستاين األزدي ابن- 33

،بريوت،  .5ج:ـ1997/ىػػػ1418حـز
. 6ج:ـ1966ػػ/ىػػػػػػػ1886،-،ادلطبعة ادلهدية، ادلغرب"ط.د"تاريخ تطواف ، - داود زلمد- 34
. 2ج :ـ999/ىػػػ1420،،دار اليمامة بريوت7إعراب القرآف الكرمي و بيانو،ط- درويش زلي الديناؿ- 35
،دار الكلم الطيب 2الواضح يف علـو القرآف ،ط– تو زلي الدين سديب ـ ديب البغا مصطفى و- 36

. 58ص:ـ1998/ىػػػ1418،دمشق
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،بيت األفكار 1:سري أعالـ النبالء،ط-ذىيب أيب عبد اهلل مشس الدين زلمد بن أمحد بن عثماف بن قاميازاؿ- 37
. 15و 1ج:ـ2004-لبناف-الدولية
. 1،2ج:ىػػػػ2000-القاىرة-، مكتبة وىبة7:التفسري و ادلفسروف، ط –ذىيب زلمد حسني اؿ- 38
دط "العلواين جابر فياض،:حتقيق-احملصوؿ يف علم األصوؿ - رازي فخر الدين زلمد بن عمر بن احلسن اؿ- 39

. 1 ج":دت"مؤسسة الرسالة ، "
عبد احلميد زلمد زلي : العمدة يف زلاسن الشعر وآدابو و نقده ،حتقيق-رشيق القريواين أيب علي احلسناؿ -40

 .1ج:ـ1989/ىػػػػػػ1401،دار اجليل، لبناف،5الدين،ط
،الرتاث "فراج عبد الستار أمحد ،دط:حتقيق "تاج العروس من جواىر القاموس ػػػػػ- زبيدي زلمد مرتضى احلسيين اؿ- 41

. 1ج:ـ1965/ىػػػػ1385، الكويت،"مطبعة احلكومة" العريب
،دار الكتاب 1زَمريل فّواز أمحد،ط:مناىل العرفاف يف علـو القرآف، حتقيق- الزرقاين زلمد عبد العظيم - 42

 .2ج:ـ1995/ىػػػػ 1415العريب،بريوت، 
،دار الرتاث،القاىرة، 3إبراىيم زلمد ،ط: الربىاف يف علـو القرآف،حتقيق -الزركشي بدر الدين زلمد- 43
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 ملخص البحث

 

املفسر الصويف املغريب، لو عدة مؤلفات أبرزىا البحر املديد  (ه1224:ت)أمحد ابن َعجيبة 
يف تفسري القرآن اجمليد، وظف يف ىذا التفسري الكثري من العلوم، وىذا ما يعطي لتفسريه ميزة 
خاصة، وتفسريه جامع بني التفسري باملأثور والرأي، فهو يقر بالظاىر أوال، وينتقل بعده إىل 

، ومن العلوم اليت وظفها يف تفسريه األساليب البالغية "التفسري اإلشاري" الباطن
، فتعامل معو بشكل واضح وخمتصر دما يضفي على تفسريه ميزة بالغية ومع ذلك "اجملاز"منها

  . بكل حيطة وحذر خشية أن يبتعد عن مراد اهلل تعاىليف آيات اهلل تعامل معو

 :الكلمات المفتاحية

 .البحر املديد يف تفسري القرآن اجمليد ، أمحد بن حممد ابن َعجيبة  ، اجملاز، التفسري اإلشاري


