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ABSTRACT: 
This study will analyze the use of the 'al-Isyārah' and 'al-Ibārah' diction in the perspective 
Sufi expressions of Ibn Athāillah as-Sakandary, as well as analyzing the influence of the 
diction on the technical terms in the discipline of Sufism. The technical term used by Sufis 
in their books has been criticized by ulama from other disciplines, because Sufis use 
technical terms that are rarely used and seem strange. Sufis prefer a cryptic language called 
'isyārah', but in some cases they also use a clear language commonly called'al-Ibārah'. Ibn 
Athāillah (d. 709 h) has an interesting description of this topic and places it 
proportionally. Both ‘isyārah’ and ‘ibārah’ are basically a form of method for expressing 
intuitive knowledge about the secrets of God. ' al-Ibārah' can be used if a Sufi does have 
certain capabilities. Also, it can be used as a form of education for the sālik. Apart from 
these two things, a Sufi can express it with 'al-Isyārah' and 'rumziyyah' or choose to store 
it as personal knowledge. The way this disclosure impacts the technical terms used. Sufis 
choose metaphorical or technical expressions that differ from philosophical, kalam or 
tasawuf traditions. Thus, despite using such expressions, their technical term does not come 
out of the scientific standard. 
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  اخللفية
ال يعلم معانيها  تعترب املصطلحات الصوفية مصطلحا غامضا حيث أنه

دقيقا األكثر من العلماء، والفقهاء، واحملدثني وعامة الناس. فهي لغة خاصة 
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ا أهل هذا الفن، ا خاصة مع مريدهم وأتباعهم خاصة،  خياطب  ويستخدمو
ذي قول بعض فغرب األلفاظ املستخدم عند السامعني. وقد أور  د اإلمام الكال

لكم أيها املتصوفة، قد اشتققتم  املتكلمني ألىب العباس ابن عطاء الصويف: " ما 
ا على السامعني وخرجتم عن اللسان املعتاد". ١ألفاظا اغرتبتم  ومن علة الغامض 

هذا كما  هو أن املصطلح الذي تصاحل الصوفية إما كونه العبارة أو اإلشارة،
اسم جيمع أنواعا من اإلشارة وضرو من ” يدي أن التصوف هوذكره الوح

٢،“العبارة ٣.“يدور بني إشارات إهلية وعبارات ومهية ” وهو أيضا  فتدور  
م بني اإلشارة ذات اخلفاء والعبارة ذات اإلظهار. فاختلف احملققون  مصطلحا

  يف موقفهم من مصطلحات الصوفية بني اهلاجم الناقد والقابل املؤّول.
) موقفا ٧٠٩ بينما كان للصويف الكبري ابن عطاء هللا السكندري (ت.

هللا  ا ابن عطاءيد مهد قخاصة من اإلشارة والعبارة املتداولة يف اللغة الصوفية. فق
لضابط، ملقاليد ن يعتدل يف من أنه جيب على أهل الصوفية أ وظبتهما 

ا، مىت راعيهي لصويف أناستخدامهما، ورأى ان لكل منهما األمور ينبغي على ا
لعكس. وهذا املوقف ل مطابق عتدااال استخدم الصويف العبارة وترك اإلشارة و

قته فيض يف طريليت تة امبنهجه الصوفية املعتدلة واملؤيدة بنهجه أهل السنة اجلماع
غة اليت  اللاىل ويتأثر هذا املوقف ية، ومزجه بني الطريقة واحلقيقة.الشاذل

رد صد اوق فاته أمثال احلكم العطائية الصغرى والكربىاستخدمها يف مؤل
  وغريها من املؤلفات.

                                                 
ذي، التعرف ملذهب أهل التصوف، (القاهرة: د.ت، ١  ٨٨)، ص. ١٩٦٠الكال
 ١٣١مـ)، ص:  ١٩٧٣أبو حيان التوحيدي، اإلشارات اإلهلية، (بريوت: دار الثقافة،  ٢
 ١٦١هـ)، ص:  ١٣٠١ائل التوحيدي، (القسطنطينية: اجلوانب، أبو حيان التوحيدي، رس ٣
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أن لكل فن من الفنون مصطلحات مستقالت خاصات،  وجبانب أخر،  
أو فلسفيا، وهلم الضوابط والقواعد يف التصاحل، منها؛  فقهيا تفسريا كالما كان

ازي، األول أن توجد العالقة بني اللفظ واملعىن الذي وضع له ع القة احلقيقي وا
للفظ الذي مت التصاحل عليه عند أهل ذلك الفن، والثالث  الثاين أن يعلم املراد 

٤أن يتم قبول تلك املصطلح من أهل ذلك الفن كي يصبح مقبوال بينهم، الرابع  
٥عدم إحداث اصطالح جديد يف فن قد تواضع أهله على االصطالح املعني.  

احل الصوفية تعترب مصطلحا علميا كما ذكر و ولكن هل املصطلح الذي تص
  وهل الصويف أيدوا لغتهمبالقواعد اللغوية الصحيحة ؟ 

  
  حملة ترمجة ابن عطاء هللا

كم هو أمحد بن حممد بن عبد الكرمي بن عطاء هللا ويلقب بصاحب احل
يب الفضل و ٦العباسي. يبلنسبة اىل كتابه املشهور، وبتاج الدين، وكين   

٧ي مث الشافعي مذهبا ،املالك اإلسكندري دارا، القاهري مزارا، الصويف حقيقة،  

                                                 
 ١٥مـ)،  ٩٦١٩على مجعة، املصطلح األصويل ومشكلة املفاهيم،(القاهرة: املعهد العاملي للفكر اإلسالمي،٤
هـ)،  ١٢٥٠حممود العطار، حاشية العطار على شرح جالل الدين جلمع اجلوامع، (بريوت: دار الكتب العلمية، ٥

 ٦٨، ١ج:
، ص: ١مــ)، ج: ١٩٩٣ابن حجر العسقالين، الدرر الكامنة يف أعيان املائة الثامنة، (بريوت: دار اجليل، ٦
رشاد، قاهرة: دار اإلفية، (الالصو  ؛ عبد املنعم احلفين، املوسوعة الصوفية: أعالم التصوف واملنكرين عليه والطرق٢٧٣

  ٢٩٥هـ)،ص:١٩٩٢
ج الدين السبكي أنه من سادة  ٧ ج الدين السبكي، طبقات ذكر  الشافية بعد انتقاله من املالكية، انظر كامال: 

تب حياء الكإحلاوي(القاهرة: دار ا، حتقيق: حممود حممدالطاحيوعبد الفتاح حممد ١٢٩٧الشافعية الكربى، رقم الرتمجة: 
 ٢٤- ٢٣، ص: ٩مــ)، ج:  ١٩١٨العربية، 
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٨الشاذيل طريقة، أعجوبة زمانه، وخنبة عصره وأوانه. كان يدرس يف األزهر   
العلوم الظاهرة من فقه وحديث وغريها، إىل جانب تدريسه للتصوف، ووعظه 

أبرز مثل للتصوف  للعامة من الناس، دعامة رئيسية يف بناء املدرسة الشاذلية،
املصري يف النصف األخري من القرن السابع، حيث انتشرت تعاليمه وآراؤه يف 
البيئة املصرية يف حياته، وأيضا بعد وفاته يف كثري من األقطار اإلسالمية 
األخرى، على أيدى تالميذه الذين تفرعت عنهم فروع الطريقة فيما بعد، وعلى 

٩ه إىل العصر احلاضر.احلكم منذ وفات أيدى شراح مصنفه   
الذي  كان أستاذ استاذه أبو حسن الشاذيل أقرا الكتب على تالمذته

ختم األولياء" حملمد بن عبد هللا الرتمذي “أصبح أصوال للطريقة الشاذلية. منها 
 "املواقف واملخاطبات" حملمد بن عبد اجلبار النفري هـ)،٢٩٦احلكيم (

هـ)، "الرسالة القشريية" ٣٨٧( كي"قوت القلوب" ألىب طالب امل هـ.)،٣٥٤(
هـ)، ٥٠٥هـ"، إحياء علوم الدين" ألىب حامد (٤٦٥ألىب القاسم القشريي"

هـ)، "احملرر الوجيز يف تفسري ٤٤"الشفا يف التعريف حبقوق املصطفى" للقاضي( 
١هـ".٥٤٦الكتاب العزيز"  البن عطية األندلسي" ٠ هذه هي الكتب كتب  

ل على مشرب عال يف التفسري والسرية النبوية خمتارة يف غاية النفاسة، تد
عتىن به الطريقة الشاذلية، فنظر الباحث إىل وجهيت  والتصوف. من الكتب الذ

                                                 
 ٢٩)، ص: حممد عزت (املكتبة التوفيقية، ابن عجيبة، إيقاظ اهلمم يف شرح احلكم، حتقيق:٨
. أما إين فارض، انظر منوذج تصوفه  ٢٦-٦١أبو الوفاء الغنىالتفتا زاين، ابن عطاء هللا السكندري وتصوفه، ص:  ٩

 كامال يف: مصطفى حبلى، ابن فارض واحلب اإلهلي، (القاهرة: دار املعارف، د.ت).
١ م)، ١٩٥١مطبعة (القاهرة: دار التأليف،  رخيه علومه تصوفه،على سامل عمار، أبو احلسن الشاذيل: عصره ٠

 ١٣٧، ١٣٦، ص: ١ج:
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، هذه الكتب تدل على التصوف السين الرائق الصايف اخلالص من األوىلاثنني.
، هذه الكتب وتدريسها تدل على اتفاقه مع مؤلفيها الثايناملضاعفات العنيفة.

م.يف    أغلب أفكارهم وآرائهم ومشار
كان ابن عطاء هللا أول سادة الشاذلية دون مبادئ هذه الطريقة.  أنه مل 
يرتك الشيخ أبو حسن الشاذيل وال تلميذه أبو العباس املرسى مصنفات يف 

١التصوف، وكل ما خلفاه مجلة أقوال يف التصوف، وبعض األدعية واألحزاب. ١  
مها وأدعيتهما، وترجم هلما. فبيده حفظ فدون ابن عطاء هللا أقواهل ما، ووصا

تراث الطريقة الشاذلية الروحي، ولواله لضاع هذا الرتاث. مث كان إىل جانب 
هذا أول من صنف مصنفات كاملة يف بيان آداب الطريقة الشاذلية النظرية 
ا، وبقواعدها  والعلمية، ومن هنا جاءت أمهيته البالغة يف الطريقة والتعريف 

  لكل من جاء بعده.
  

  واالستدالل اإلطار واملعىن
ن عن الكيفية  أن كلتا اإلشارة أو العبارة يف فن التصوف مها عبار
والطريقة يف اإلخبار عن احلقائق اإللـهية املكشوفة لدي الصويف الذي يصل إىل 
مقام املعرفة. أما التعبري او العبارة هي" احلديث عن احلقائق اإللـهية بكالم 

١ضح وصريح"،وا ٢ هي" ألطف من العبارة وهي كناية وتلويح فوأما اإلشارة  
وإيـماء ال تصريح، وهي اليت يستعملها هذه الطريقة فيما بينهم عند ذكرهم 

                                                 
١  ٢٤ابن عطاء هللا السكندري، لطائف املنن، ص:  ١
١  ٣١٢عاصم إبراهيم الكيايل، فهرس بشرح املصطلحات الصوفية الوارد يف احلكم، ص: ٢
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١ألسرار التوحيد". ٣ إلشارة والرمز.   ، كثري من الصوفية خيربون احلقائق  وأحيا
ذين االصطالحني، وهو "معىن  طن خمزون حتت كالم والرمز متعلقة واثقة 

١ظاهر ال يظفر به إال أهله". ٤ والرمز أيضا هو "دمج كثري املعىن يف قليل اللفظ،  
١غرية على أو اتقاء حلاسد أو جاحد ملعانيه ومبانيه". ٥ ابن عطاء هللا  ورأى 

وأصحاب الطرق الشاذلية أمثال ابن عجية وأمحد زروق ان اإلشارة أرق وأدق 
١ن اإلشارة.من العبارة، والرمز ادق م ٦   

هل كون طريق اإلشارة والعبارة له االستناد يف الشريعة. مذكور يف 
 واقعا بني النيب وأىب بكر الصديق، األحاديث النبوية أن استخدام اإلشارة والرمز

أريد أن أدعوك  “رسول هللا صلى هللا عليه وسلم له. قولبني احلبيب واحملبوبة،ك
قال: هو ذاك. فرمز هذا احلديث "هو ذاك"،  هللا؟ لـأمر، قال: وما هو  رسول

أتعلم يوم يوم" بتكرير لفظ  وهذا األمر ال يعرفه غريمها. وقال أيضا"  ا بكر
١“.يوم، قال نعم  رسول هللا سألتين عن يوم املقادر وظهر املثال من كالم ٧

مل وداخلة يف صيغة اإل شارة رسول هللا أن "هو ذاك" و " يوم يوم" هو املعىن ا
  اخلاصة.

أن العلوم النبوية خريت يف تبليغها أم كتماها، فقد ذكرت يف األحاديث 
الصحيحة وشهده الصحابة الثقة، أن بعض املعارف بلغها النيب يف مكان 

                                                 
١  ٦٤، ص:١ابن عباد الردى، غيث مواهب العلية، ج:٣
١  ٤١٤ الطوسي، اللمع، ص:٤
١  ١٩٦أمحد زروق، كتاب قواعد التصوف، القاعدة: ٥
١  ٩٦١؛ أمحد زروق، كتاب قواعد التصوف، القاعدة: ١٩٧ابن عجيبة، إيقاظ اهلمم، ص: ؛٦
١  ١٩٧ابن عجيبة، إيقاظ اهلمم، ص: ٧
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مثل أيب  يف عند النيب أو بلغها إىل األفراد املختارة الرسالة، وبعضها املكتوم
بني من العلم لو بثث لكم أحدمها  أعطاين حبييب جرا“هريرة. عن أىب هريرة 
حفظت من رسول هللا وعاءين، أما أحدمها “أو قال ” لقطع مىن هذا احللقوم

١”.فبثته، وأما األخر فلو بثته قطع هذا احللقوم ٨  
ع ن موضول أفمن هذه التعاريف والتحليل، قد جتلى االمور منها األ

قائدية ر العمو يف األاإلشارة والعبارة والرمزية يف فن علم التصوف ليس إال 
 يتعلق م، والاقهواألسرار اإلهلية واألمور الغيبية اليت كشفت وشهدت يف أذو 
ثالث، أن . والارةمور املعاملة واألدب. والثاين، أن اإلشارة ألطف من العب

ة، لعبار ات، اإلشارة يستخدم قليل اللفظ. والرابع، أن هناك ثالث مصطلحا
 ة املكشوفةلـهياإل ويف العارف أن خيرب عن احلقائقواإلشارة والرموز.فيمكن للص

 كشوفة ميكنق املقائفاإلخبار عن احل بطريقني، ومها العبارة واإلشارة والرمزية.
لصوفية اللغة ي اهذين ثالثة طرق. واخلامس، أن العبارة واإلشارة والرمزية 
م وال يعرفون معناها حتقيقا إال هم أو بتلقي عنه ن يقع أكن يمفم، اخلاصة 

  اإلنكار هلذه اإلشارة ملن ليس من هذه الطريقة.
  

  استخدام اإلشارة والعبارة الضوابط يف
هناك الضوابط يف االستخدام أو االختياربني اإلشارة والعبارة الذي 
اختصر الباحث من الكتب الصوفية عموما ومن الكتاب احلكم البن عطاء هللا 

سرار اإلهلية ودستورا يف فن علم خصوصا. ووجود هذا الضوابط صو لأل

                                                 
١  ٥٦، ص: ١البخاري، اجلامع الصحيح، ج. ٨
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التصوف، مبعىن أن من سلك مسلك الصوفية جيب عليه أن يراعيها. وتكون 
هذه الضوابط أيضا من األدب املعترب لدي الصوفية عموما وايناء الطريقة 

  الشاذلية على وجه اخلصوص. والتحليل كما يلي:
للعارفني الذين أنه جيوز اإلشارة والعبارة معا مبا كشف  الضابط األول

أن العبارة اليت صدرت منهم يفهمها  ظهر له اإلذن، وعالمة هذا اإلذن اثنتني؛
ا، وهذا الفهم بتيسري العبارة وسهولتها وعدم احتياجه يف  الناس الذي يسمعو

عثا إىل التعبري عنها مع سالمة أفات  إلقاء املعارف إىل كلفة بل جيد عندهم 
١ىل معاودة وال تكرار.مل يفتقروا إ املنطق، فهم  الثاين، ظهور اإلشارة وجلّيتها٩

منهم، فلم حيتاجوا إىل إطناب وال إكثار. وقال ابن عطاء هللا يف معىن هذا " من 
٢أذن له يف التعبري فهمت يف مسامع اخللق عبارته وجليت إليهم إشارته". ٠  

  يف العلوم اللغوية وفروعها.  فشروط العبارة وجود الكفاءة
، انه ال جيوز العبارة واإلشارة معا ملن مل يؤذن له، الن لثاينالضابط ا

ذلك جيعل أنوار احلقائق اإللـهية مكسوفة. فمن مل يستكمل األوصاف املذكورة 
قبل القليل، مل يؤذن له يف إظهار شيء من تلك احلقائق اإللـهية، وكسوف أنوار 

ناس الذي يسمع احلقائق بسبب ظلمة راية األغيار قد غشيها، لذلك كان ال
هذا العبارة منكرا هلا. وقال ابن عطاء هللا يف معىن هذا" رمبا برزت احلقائق 

إلظهار". ٢مكسوفة األنوار إذ مل يؤذن لك فيها  ١   وذكر يف لطائف املنن، 
  

                                                 
١  ٤٠ ، ص:١٨٤ابن عطاء هللا السكندري، احلكم العطائية الكربى، حكمة: ٩
٢  ٤٠، ص: ١٨٤ابن عطاء هللا السكندري، احلكم العطائية الكربى، حكمة: ٠
٢  ٤٠، ص: ١٨٥نفس املرجع، حكمة: ١
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"...أن من أجل مواهب هللا ألوليائه وجود العبارة، وقد كان أبو العباس 
 ً لعلوم واملعارف واحلقائق لديه مشهودة املرسي يقول: الويل يكون مشحو

حىت إذا أعطي العبارة كان كاإلذن من هللا له يف الكالم. كان يقول: كالم 
املأذون له خيرج وعليه كسوة وطالوة وكالم الذي مل يؤذن له خيرج مكسوف 
حلقيقة الواحدة فتقبل من أحدمها وترد  األنوار، حىت أن الرجلني ليتكلما 

٢على اآلخر". ٢   
إلشارة فخرجت كالم أى الباحث، أنه ر  ذن  إذا تكلم أحد الذي مل 

ظاهره جيرج عن الدين اخلالص مثل "أ احلق" للحالج، أو كلمة غريبة مثل "ما 
 يف اجلبة اال هللا"، وهو كالم ينقله املتصوفة من الباطن إىل العلن املسمى بـ

فاض بقوته، وهاج العبارة املستغربة وصف وجد “، ألنه من جنس “الشطح ”
٢بشدة غليانه وغلبته"، ٣ خيلو هذا اللون من أي رقابة وتنظيم، أي اعتماد بنية  

ا ومبانيها، ألنه صادر عن الوجد حال  جها وبناء اللغة بدالال املعرفة العلمية و
انفعايل وليس عمال عقليا رابطا وهو حال هياج واضطراب بعيد عن االنتظام 

  الفكري.
جيوز للعارف العبارة والتعبري هلداية السالكني  ،الضابط الثالث

واملوردين. والتفصيل أن أسباب وقوع اإلشارة والعبارة عند العارفني. إما بوقوع 
غلبة الوجد عليهم وفيضانه، وهذا حال السالكني من أهل اهلداية. وإما لقصد 

اإلرشاد هداية مريد، فيلزمهم ذلك التعبري ملا فيه من الفوائد الكثرية، منها 

                                                 
٢  ٤٦-٦٣ابن عطاء هللا السكندري، لطائف املنن، ص: ٢
٢  ٤٢٢مـ)، ص:  ١٩٦٠الطوسي، اللمع، (بعداد: املثين،  ٣
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واهلداية، وهذا احلال أمت من األول، فهذه أحوال الصويف العارف احلقيقية، وأهل 
م إما  التمكني، واحملققني من أهل النهاية. قال ابن عطاء هللا السكندري "عبار
ب املكنة  لفيضان وجد أو لقصد هداية مريد، فاألول حال السالكني والثاين ار

٢واحملققني". ٤   
، ممنوع وقوع التعبري عن غلبة وجد وعدم هداية مريد. الضابط الرابع

وهذان احلاالن مذموم عند أهل هذه الطريقة، الن حال االول كان من الدعوى 
٢والدعوى عن احلقائق اإللـهية واملعارف الشهادية هو علة املرض، ٥ وهو إضافة 

أغلط حجاب بني العبد ’ النفس إليها ما ليس هلا، قال سهل بن عبد هللا: 
٢‘.وبني هللا الدعوى ٦ واحلال الثاين كان من إفشاء سر اإللـهية، وهذا مذموم  

٢ومن اخليانة، ٧ ٢قال "وهللا ال حيب اخلائنني".  ٨ واألحسن أن يصمت وال ينطق  

                                                 
٢ ؛  وأصحاب املكنة يضبطون ٤٠ ، ص:١٨٥ابن عطاء هللا السكندري، احلكم العطائية الكربى، حكمة:٤

قال عن  لطائف املنن نيفء هللا ن عطامشاعرهم ويقيدون بقيود الشرع, وأما مثال أهل املكنة واحملققني الذي فقد ذكره اب
تيين  ت له" إن أردت يد، فقللتوحشيحه أىب العباس املرسى عن أىب حست الشاذيل، قال" كان يل صاحب كثريا ما 

 السكندري، هللان عطاء ر: ابا، فليكن الفرق على لسانك موجودا، واجلمع يف بطينك مشهودا". انظاليت ال لوم فيه
ستلزم وجود يف هللا تلفرق هنا الفرق بني اخلالق واملخلوق، فأن صفة اخلالية . واملراد١٦١-١٦٠لطائف املنن، ص: 

ن جلمع اليقني االعتقادي  لى هللا ذايت، إذ لو خت ي وجودتمتع تاملخلوقات ال  املخلوق وتقتضي اإلقرار به، واملراد 
ين وال شريك ضان البوطي، نظر: رماله.  عنها حلظة واحدة لعادت هباء، فاجتمع معىن الوجود احلق يف واحد ال 

 .١٧١-٢٧٠، ص: ٤احلكم؛ شرح وحتليل،ج: 
٢   ٢٧٩، ص: ١حمي الدين ابن عريب، فتوحات املكية، ج: ٥
٢  ٤٢٨ الطوسي، اللمع، ص:٦
٢  ٦٠، ص:١ابن عباد الروندي، غيث مواهب العلية،ج:٧
٢  ٥٨األنفال:  ٨
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٢يف حضر احلق تعاىل الن هذا من أدب احلضرة. الصويف ٩ واحلاصل، من عرب  
  احملجوبني.لدعوى فليس من السالكني أو من احملققني بل من أغلط 

أن اإلشارة والرمزية معا هو أحسن الطريقة يف التصاحل والتواضع عند ابن 
٣عطاء هللا. ٠ الذي يكشف له عن احلقائق أال يعرب تعبريا صارحا،  للصويف فينبغي

الن التعبري الصريح عن احلقائق ليس من صفة الصويف الكامل احملقق، ملا يف 
ال ابن عطاء هللا يف احلكم" من رايته جميبا ذلك من ابتدال لـها. وإىل معىن هذا ق

عن كل ما سئل ومعربا عن كل ما شهد وذاكر عن كل ما علم فاستدل بوجود 
٣جهله". ١ لكناية والتلويح واإلمياء خوفا من حاسد وجاحد. فلهذا،   فعليه 

لكناية، ألنه ليس كل ما شهد يستطيع ان  وجد الباحث أسباب كالم الصويف 
حلقائق يقلل معناها.يعرب تعبريا ص   رحيا، والتعبري الصريح 

، التعبري الصريح عن احلقائق اإلهلية املكشوفة غري الضابط اخلامس  
في الضابط األول، وأورد الرندي سبب عدم التعبري:  حممودة، إال ملن يؤذن 

، إن احلقائق سر اإللـهية، والتعبري الصريح من إفشاء السر الذي جيب  ألولا
ل الصوفية أن قلوب األحرار قبور األسرار، والسر هو أمانة هللا تعاىل كتمه، وقا

لتعبري عنه خيانة عندهم. ا ، إن األمور املشهورة لثاينعند العارف، فإفشائه 
إلشارة واإلمياء والكناية، واستعمال  لتعبري بل ال يستعمل منها اال  ليس كلها 

ا وإشهارها، وىف ذلك ابتذاهلا وإذاعتها، والعبارة عنها ال  العبارة فيها إفصاح 
يزيدها اال غموضا واستغالقا، هذا الن الذوقية يستحيل إدراك حقائقها 

                                                 
٢   ١٩، ص:٢نفس املرجع،ج: ٩
٣  ١٩٦أمحد زروق، كتاب قواعد التصوف، القاعدة: ٠
٣  ٩١-١٨، ص: ٧٠ابن عطاء هللا السكندري، احلكم العطائية الكربى، حكمة:١



ادي إحسان، محمد عصام الدين  نور 

150 | FENOMENA, Vol. 19 No. 2 Oktober 2020 

لعبارات النطقية فيؤدي ذلك إىل اإلنكار والقدح يف علوم السادة 
٣األخيار. ٢ ، أن املعارف اإلهلية واحلقائق اإلهلية أمر عظيم، فاإلشارة الثالث

٣اسد وجاحد.الرمزية به صو من ح ٣   
  بني املشري واملشار إليه واملشار به

والصويف إذا أشار عن املعىن الغيبية واالسرار اإللـهية يف أحواهلم مع   
ا، د هللا ذوقر فوجاشا ، الصويف إذااألولاإلشارة ومع هللا تنقسم اىل إىل اثنني. 

ن   اضرا معه ح هللاان كورأى أن هللا تعاىل أقرب إىل الصويف نفسه من إشارته، 
 من ىل هللاإرب ومل يغب هو تعاىل عنه، بل هو مالحظ  يف حال إشارته وأق

ه، ألنه ع نفسمقى اإلشارة، والصويف مثل هذا ليس عارفا على التحقيق إذ هو يب
ر به، وما املشاه و حينئذ مالحظ أن هناك ركن اإلشارة، وهو املشري واملشار إلي

الذي  كالم  به واحلق مشار إليه واملشار دام يتفكر ويتعقل أن الصويف مشري
  ه. صدر منه، فهو إىل ان مل يفن عن نفسه ومل خيرج عن دائرة حس

، الصويف الذي ليس معه اإلشارة، وال يشهد أن له اإلشارة وإن الثاين
يف وجود نفسه وانطوائه يف شهوده الذي  وقعت منه، وهذا لفناء العارف الصويف

املشارب. والصويف مثل هذا هو العارف احلقيقي و  غاب عن اإلشارة واملشري
الراسخ املتمكن، وملعىن هذا كله قال" ما العارف من إذا أشار وجد احلق أقرب 

                                                 
٣  ٦٤، ص:١نفس املرجع،ج:٢
٣ ؛ وقد ذكر، ان هناك أسباب األوىل هلذا الرتميز، أنه قد ١٩٦عدة: أمحد زروق، كتاب قواعد التصوف، القا٣

ذا قال لنسبة هلم، وهلملالذ ثل ايكون واقع احلياة املؤمل وماالقاه املتصوفة األوائل من اضطهاد، الن الرمز كان مي
هو  مفهوم، واملفهوم غريرمز طن الالسهروردي" ال رد على رمز، وذلك لتوقف الرد على فهم املراد، ولكن املراد وهو 

ة يف هيب سعران، مقدمصال من: ". نقظاهره غري مراد، فالرد يكون على ظاهر أقواهلم غري املرادة، دون املقاصد املرادة
 ٢٨مـ)، ص:  ١٩٨٩التصوف، (دمسق؛ جار املعرفة، 
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يف وجوده  إليه من إشارته، بل العارف من ال إشارة له لفنائه يف وجوده وانطوائه
٣وانوائه يف شهوده". ٤  واحلاصل، أن الصويف األول ليس عارفا حقيقيا لعدم 

الثاين هو العارف احلقيقي الراسخ املتمكن لفنائه حىت ال إشارة  الفناء، والصويف
  له، أو له اإلشارة بل هو ال يشعر أنه قد أشار.

رأى الباحث أن الصويف السالك وقع التعبري منهم لغلبة التجلي اإلهلية 
م وهم  م، فهم مشاهدون أسرار اإللـهية، فغلبة الشهود حترك لسا ال يف قلو

اللغة الصحيحة لتعبري هذا األسرار، وهم ال يشعرون أنه قد عرب تلك  يعرفون
احلقائق الكشفية، الن معىن الوجد هو ما يصادف القلب من فزع أو غم أو 

٣راية معىن من أحوال االخرة أو كشف حالة بني العبد وبني هللا عز وجل. ٥ فهم  
م ال ميلكون قدرة على طيها يف غياب أفكرهم، فهم مع ذورون يف ذلك لكو

٣غلبة. ٦   
لصويف األخر مثل حمي ن عريب ين ابالد وما يراه ابن عطاء هللا موافق 

الس’ امللقب بشيخ األكرب نقال عن    يب:قال ابن عر ‘. حماسن ا
لبعد او حضور الغري، قال بعض  "اإلشارة عند أهل الطريقة تؤذن 

الس؛ األشاعرة نداء على ر  أس البعد وبوح بعني الشيوخ يف حماسن ا
العلة، يريد ان ذلك تصريح حبصول املرض فأن العلة مرض، وهو قولنا أو 

                                                 
٣  ٢٠، ص: ٧٧ابن عطاء هللا السكندري، احلكم العطائية الكربى، حكمة: ٤
٣ ذى، التع٥  ١٣٢رف ملذهب أهل التصوف، ص: الكال
٣ ومثال أهل اهلداية من السالكني كما ذكره نقال عن الشيخ أىب العباس يف قصة سنمون، أنه كان ينشد" وليس ٦

ه هذه القصة، ن روى لأبعد  ليفي سواك حظ * فكيفما ما شئت فاختربين. وينتقل ابن عطاء هللا السكندري عن شيخه
، بدال  اعف عىن، فطلب فما شئت ل: كيفمن أن يقول: كيف ما شئت فاختربين، كانينبغي أن يقو قوله رمحه هللا مسنو

 ١٥٤-١٥٣العفو أوىل من طلب االختيار. انظر ابن عطاء هللا السكندري، لطائف املنن، ص: 
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لعلة هنا السبب اليت اصطلح عليها العقالء من  حضور الغري وال يريد 
أهل النظر، وصورة املرض فيها ان املشري غاب عنه وجه احلق يف ذلك 
الغري، ومن غاب عنه وجه احلق يف األشياء متكنت منه الدعوى، 

٣والدعوى عني املرض". ٧   
ملريض ال فيشبهه ابن عريب عنه   غابن هللالصويف إذا أشار عن احلق 

ني املرض، هو ع لذيغيبة عن هللا متكنت الدعوى ابوجود الغري وهو اإلشارة، وال
إلشارة ال أن بة، ويؤذن للصويف اإلشارة عن األمور الغيبية واملعارف اإللـهي

هللا له.  شارةة ليست عند العارف احملقق، مبعىن انه اشار عن األمور الغيبي
ام قمفيفي لصو اوأعلى املراتب عدم اإلشارة عن األمور الغيبية، وإذا اشار 

  التحقيق وهو ال يشعر أنه قد أشار.
  

  من اإلشارة والعبارة إىل التصاحل
ثرت اإلشارة والرمزية والعبارة اىل اختيار ابن عطاء هللا السكندري    لقد 

حنو كالم النثر والوجوه البالغية يف احلكم العطائية، خطا للمريد والسالكني، 
اقهم ومواجيدهم. ومن الوجوه فتأثرت يف نفوسهم، حىت يكاد ينقل إليهم أذو 

ألخيلة والتشبيهات واالستعارات كما قال " ادفن وجودك يف  البالغية اإلكثار 
٣أرض اخلمول، فما نبتت مما مل يدفن ال يتم نتاجه"، ٨ وحسنات الصيغة  

حسن األعمال نتائج حسن األحوال، وحسن “السجيعة واجلناسية مثل 

                                                 
٣   ٩٢٧، ص: ١ج:  هـ)، ١٣٢٩حمي الدين ابن عريب، فتوحات املكية، (مصر: دار الكتب العربية الكربى، ٧
٣  ٥، ص: ١١اء هللا السكندري، احلكم العطائية الكربى، حكمة: ابن عط٨
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٣،”لاألحوال من التحقق يف مقامات اإلنزا ٩ واملقابلة مثل ما قل "عمل برز من  
٤قلب زاهد، وال كثر عمل برزمن قبل راغب"، واإلستفهام التعجيب واإلنكاري ٠

٤مثل "كيف يشرق قلب صور األكوان منطبعة ىف مرأته". ١   
ثرت أيضا اىل التصاحل أو استخدام املصطلح اخلاص املتداول بني  و

م قد اشتقوا ألفاظا ا على األخرين،  أهل فن التصوف، حيث أ اغرتبت 
٤وخرجوا عن اللسان املعتاد. ٢ بينما كان التعبري الصريح مهم يف جمال طريق  

٤املعرفة، حىت املعرفة الكشفية الصوفية. ٣ الن من حمورا صحيح العلوم املكشوف   
لكتابة، وإذا ال يستطيع  أللفاظ أو  لقواعد اللغوية املنطقية  ا معربا  كو

شبه العلوم. فلذلك، ألف الصوفية مصطلحهم يف الكتب  تعبريها فذلك من
املدونة حىت يقرأ ويوثق األخرون من العلماء املعترب. وأمثال تلك الكتب 
األوائلمنه التعرف للكالبذي، والرسالة للقشريي، ولطائف اإلعالم للقشاين 
والتعريفات للجرجاين وما إىل ذلك. فوضحت لغتهم بعد أن كانت خفية، 

م بعد أن كانت مغرتبة.  واشتهرت   كلـما
ومعلوم عند العلماء من كل الفنون، أنه جيوز استخدام اللفظ املعني   

وهي قوالب املعاين، واهلدف منها نقل األفكار من ذهن املتكلم أو الكاتب إىل 

                                                 
٣  ١٤، ص: ٤٦نفس املرجع، حكمة: ٩
٤  ١٣، ص: ٤٥نفس املرجع، حكمة: ٠
٤  ٥، ص: ١٣نفس املرجع، حكمة:١
٤  ٨٨)، ص. ١٩٦٠الكالبذي، التعرف ملذهب أهل التصوف، (القاهرة: د.ت، ٢
٤ حلجاب من املعاين الغيبية واالمور احلقيقية وجودا هو رفع احلجاب وىف اصطالح هو االطالع على ما وراء ا ٣

لطوسي هو "بيان ما يسترت : وأما عند ا١٩٣)ص: ١٩٨٥وشهودا"اجلرجاين، كتاب التعريفات،(بريوت: مكتبة لبنان، 
 ٣٢٢على الفهم، فيكشف عنه للعبد كأنه رأُى عني" الطوسي، اللمع، ص: 
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زاء معىن يف  ذهن السامع أو القارئ، وما دام اللفظ املعني أ كان موضوعيا 
ستعماله.فن معني وال يستعم س  ٤ل إال داخل الفن فال  ٤ واشتهر القواعد  

املصطلحية "ال مشاحة يف االصطالح"، ومعىن هذه العبارة كما ذكره صاحب 
الكليات أنه "ال مضايقة وال منازعة"، ألن لكل أحد أن يصطلح على ما 

٤يشاء، وإال أن رعاية املواقف يف األمور املشهورة بني اجلمهور أوىل وأحب. ٥   
ذا، لكل فن مصطلحات خاص متداول بني أهل الفنون حىت علم فله 

ملصطلح عن أهل املصطلح هو " اتفاق طائفة على وضع  التصوف. واملقصود
سم ما ينقل  زاء معىن"، واملعىن األخر هو اتفاق قوم على تسمية الشيء  لفظ 

٤.عن موضعه األول وإخراج اللفظ من معىن لغوي إىل أخر ملناسبة بينهما" ٦  
م على املواضعة واالصطالح  ختالف مذاهبهم وفنو فلهذا، أطبق العلماء 
حلد أو الضبط أو التعريف إما  وااللفاظ، ومل ينكره منكر، واملعروف عندهم 

  لغو واصطالحيا، واألمثال كثرية ال حتصى املذكور يف كتب املعاجم.
للداللة على  وإذا كان اللفظ الذي مت التواضع والتصاحل عليه قد وضع

معىن صحيح فال ينبغي إنكاره وال تضييق فيه. على سبيل املثال هواللفظ " 
اإلحتاد" املتداول بني الصوفية، أن هذا املصطلح مشرتك، فيطلق على املعىن 
املذموم الذي هو أخ احللول، وهو كفر، وجبانب أخر يطلق على مقام الفناء. 

مينع أحد من استعمال لفظ يف معىن واحلاصل "فال مشاحة فياالصطالح إذ ال 
صحيح ال حمذور فيه شرعا، ولو كان ذلك ممنوعا مل جيز ألحد أن يتفوه بلفظ 

                                                 
٤  ٥١مـ)،  ١٩٩٦ (القاهرة: املعهد العاملي للفكر اإلسالمي،على مجعة، املصطلح األصويل ومشكلة املفاهيم، ٤
٤  ١٢٣ص:  ١الكفوي، املعجم الكليات، ج: ٥
٤  ٤٤اجلرجاين، املعجم التعريفات ص: ٦
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اإلحتاد". ولفظ االحتاد يستخدمه احملدثون كقوهلم احتاد خمرج احلديث، والفقهاء  
كقوهلم احتد نوع املاشية، والنحاة كتعبريهم احتد العامل لفظا ومعىن، والصوفية 

، ال ذلك املعىن يريدو  نه به معىن الفناء الذي هو حمو النفس وإثبات األمر كله 
٤املذموم الذي يقشعر له اجللد. ٧ فما يستخدمون الصوفية كثريا من  

املصطلحات الذي يستخدمونه الفقهاء او املتكلمون ولكن املقصود غري 
على  يف هذين املدرستني، ولو عرضت معاين الذي استخدمه الصوفية ىمتساو 

لعبارة اليت ألفوها يف علومهم، الستحسنوها كل االستحسان، وكانوا  الفقهاء 
ا.    أول قائل 

وفوائد وجود مصطلحات الفنون يف علم التصوف أو يف غريه من 
العلوم، منها األول التسهيل على املتعلمني واملريدين، إذ ميكن من خالهلا إدراك 

لعلم بدون مصطلحاته. الثاين، أن املصطلحات العلوم، ومعرفة توابعها، وال قيام 
ا جزأ  " ضرورة علمية، ووسائل مهمة من وسائل التعليم، وقد أصبحت ضرور
يف املناهج العلمية، مساعدة على حسن األداء، ودقة الداللة وسرعة 
االستحضار". الثالث، مجع أفكار املتعلمني على دالالت واضحة، وهي ملتقى 

٤ألفكار، وعلى أساسها يقو التأليف. العلماء يف تناقل ا ٨   
دة الفوائد لقد مرتسريورة املصطلحات الصوفية عرب القرون الذهبية،  ولز
ظهر تدوين املصطلحات الصوفية يف عصر التدوين مع ظهور املصطلحات  أ
األخرى يف فنون العلوم. فلّما كتبت العلوم ودّونت، وأّلف الفقهاء يف الفقه 

                                                 
٤  ١٢٨ص:  /٢جالل الدين السيوطي، احلاوي للفتاوي، ج:  ٧
٤  ١٢٣بكر أبو زيد، فقه النوازل، ص: ٨
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لّتفسري وغري ذلك، كتب أهل التصوف علومهم، فمنهم من  وأصوله والكالم وا
كتب يف الورع وحماسبة الّنفس على االقتداء يف األخذ والّرتك كما فعله احملاسيب 
يف كتاب الرعاية له، ومنهم من كتب الطريقة وأذواق اهلها ومواجيدمهفي 

عوارف االحوال كما دونه القشريّي يف كتاب الّرسالة والّسهروردّي يف كتاب 
املعارف وأمثاهلم. ومجع الغزاّيل رمحه هللا بني األمرين يف كتاب اإلحياء فدّون فيه 
م يف  أحكام الورع واالقتداء ّمث بّني آداب القوم وسننهم وشرح اصطالحا

م. ٤عبارا ٩   
ربع مراحل رئيسة.  وميكن القول إن مسار املصطلح الصويف قد مر 

يف بداية القرن الثاين للهجرة، وفيها كان  : مرحلة الظهور والنشوء وهواألول
املصطلح الصويف حمصور املعاين واألعراض يدور حول السلوك واألخالق مثل 

، والثاين الزهد، واحملبة، وأدب النفس، واردة، إميان، إخالص وما إىل ذلك.
االتفلسفية وكشفية، والشطحات والتعبري عن أفاق  تبلور املصطلحات 

لفاظ  ا عن األلفاظ ومشاعر  عذرها البعض واستهجنتها البعض األخر لرغبا
، واهلو، ووحدة الوجود والشهود.  املعتادة يف الدين مثل احللول، واإلحتاد، واال
مث ظهر املصطلح الفلسفي اإلشراقي فطغي النور وتفرعات ألفاظه على املعاين 

اية القرن ال ،مرحلة الثالثسادس. الصوفية، وهو تقريبا من القرن الثالث إىل 
الكمال، حيث اكتمل يف هذه املرحلة زاد املصطلح الصويف نسيبا وقد زاده ابن 
عريب، وتتابعت عملية اجلمع لدى القشاين، وحصل ظهور املصنفات اجلماعية. 

در، أبدال وما إىل ذلك.  ، مرحلة اجلفاف يف االصطالح الرابعحنو: أمثال، أ

                                                 
٤   ٣٨٢خ ابن خلدون، مقدمة ابن خلدون، ص.  ٩
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د  نسيبا وشرح ما سبق، واستحداث لطرق الصوفية، وز مصطلحات تتعلق 
التعريفات املعتمدة على النقل حبسب الطريقة والواحدة. حنو أبدال سبعة، 

٥وأبواب، أثنينين، إحياء وما إىل ذلك. ٠   
  

  اخلالصة واالستنباط
غة ام صيستخدوزبدةالبيان والتحليل أن علة الغموض اللغة الصوفية ا

كشوفة إللـهية املائق احلقضوع اإلشارة ليس اال فيااإلشارة والرمزية يف التعبري. ومو 
ى ها سو وضعمالسرية. وأما صيغة العبارة ليس فيه الغموض لوضوحها ولكون 

 االختيار يف تربةملعااحلقائق اإلهلية املكشوفة. مث فصل ابن عطاء هللا الضوابط 
له  هرظلذين  اواالستخدام حنومها؛ أنه جيوز العبارة معا مبا كشف للعارفني

ائق عل أنوار احلقمعا ملن مل يؤذن له، الن ذلك جي عدم اجلواز اإلذن، والعكس
ثل إرشاد مروري ة ضاإللـهية مكسوفة. وجيوز أيضا للعارف العبارة والتعبري لعل

داية عدم هو جد السالكني واملوردين، والعكس ممنوع وقوع التعبري عن غلبة و 
ري حممودة وفة غملكشااحلقائق اإلهلية  التعبري الصريح عنمريد. ونقطة األصل أن 

إلشارة أو السكوت وأسر تلك املعارف لنفسه ف  .حسبفعلى الصويف 
ثر استخدام الرمزية واإلشارة والعبارة إىل املصطلحات العلمية املعرفية  و
يف هذا الفن اليت مل يستصلحها غريها من املتكلمني والفالسفة والفقهاء، أي أن 

احملققني اصطلحوا املصطلحات اخلاصةاملتداولة بينهم، واتفقوا أعالم الصوفية 
سم ما ينقل عن املعىن اللغوي إىل املعاين الصويف ملناسبة  على تسمية الشيء 

                                                 
٥  viix-xvص: مـ)،١٩٩٩العجم، معجم مصطلحات التصوف اإلسالمي، (بريوت: مكتبة لبنان،  رفيق ٠
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بينهما. أمثال األنس والسكر والغية والفناء والبقاء والتحلي والتجلي وما إىل 
سالكني ووسائل ذلك.وفوائد وجود هذه املصطلحات الصوفية لتسهيل على ال

ا جزأ يف  مهمة من وسائل اإلرشاد والبحث العلمي. وقد أصبحت ضرور
  املناهج العلمية ومجع أفكار املتعلمني على دالالت واضحة.
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