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ملخص 

في  آف الكريـ، الذم يظير عمى السنة السالكيف طريؽ رسكؿ اهلل ىذا البحث يتناكؿ االتجاه اإلشارم في تفسير القر      
العبادة كالنسؾ كالمجاىدات، كىك طريؽ الصحابة رضكاف اهلل عمييـ كالتابعيف الذيف صفت نفكسيـ مف األكدار البشرية، 

الكتاب كالسنة يفيض اهلل عمى فساركا في نفس الطريؽ، كتقربكا إلى اهلل سبحانو بالتقكل كالصبلح، ىؤالء المتقكف المتمسككف ب
شراقات نكرانية، يختصيـ اهلل سبحانو بيا، فيكشؼ ليـ مف المعاني ما ال ينكشؼ لغيرىـ في تأكيؿ  قمكبيـ فيكضات إليية، كا 

. كىذه المعاني ال تنكر المعنى الظاىر مف المغة كال تمغيو، كال تتناقض معو. اآليات القرآنية
ا حياتيـ عمى الكرع كالتقكل يقع في قمكبيـ الفيض الرباني، كيسمى تفسيرىـ بالتفسير اإلشارم ىؤالء الزىاد الذيف بنك      

. المنضبط بالكتاب كالسنة النبكية

Abstract 

      This research studies the indicator methods in the interpretation of the Holy Quran. The method of 

those who follow the Prophet's footsteps in his worship and struggle. The method of the companions and 

the followers, may the blessings of Allah be upon of them, which make them nearer to Allah. 
      Those pious people who follow the Holy Quran and the Sunnah. Allah in return gives them special 

blessings which are not given to others, enabling these people to interpret the Holy Quran in a different 

and unique way, other people have not thought of. This interpretation does not cancel the literal meaning 

of the verse or devise it, but it gives a deeper hidden interpretation of the verse. This interpretation is 

called an indicator interpretation of the holy Quran. 
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حكمكا نظرياتيـ في الحمكؿ : فالمتصكفة المتفمسفة      
كالكحدة في تفسير آيات القرآف الكريـ، كسمككا مسمؾ 

الباطنية الذيف أكلكا آيات القرآف بعيدان عف ظكاىر معاني 
اآليات، كدالئؿ السنة النبكية، كظاىر األلفاظ العربية، 

ميـ غامضان بعيدان عف النسؽ القرآني حتى ظير كبل
. الكريـ
كالباطنيكف المبتدعكف يرفضكف ظاىر القرآف،       

كيفترضكف معاني مف نسج خياليـ ال ترتبط بالقرآف 
بصمة كال تشيد لو المغة، بؿ يتأكلكنو عمى ما في قمكبيـ 

، لتأييد فكرة مسبقة (ُ)مف الزيغ، كما ركبكه مف الضبللة
تدعيميا، أك نصرة لمذىب معيف ابتغاء  مف أجؿ ةمتبنا

الفتنة، مما ال يحتممو الظاىر المغكم لمفظ العربي، أك 
، فقمبكا الكضع فجعمكا مذىبيـ "يحتممو احتماالن بعيدان 

الذم يعتقدكنو، أك فكرىـ الذم يعتنقكنو أصبلن يفسركف 
القرآف عمى مقتضاه، كالمفركض أف يككف القرآف ىك 

فكار كالمذاىب تابعة لو، يييمف األصؿ، كأف تككف األ
عمييا بحكمو، كيزنيا بميزانو ال أف تككف أقكاليـ 

ؿ عمى اهلل ىـ ىي المبينة لمعاني القرآف، فيذا تقكٌ ؤكأىكا
ألنو استبداؿ أقكاؿ ذكم الزيغ كالضبلؿ بمعاني القرآف 

. (ِ)الكريـ
فيؤكلكف اآليات القرآنية : أما المفسركف االشاريكف      

نما عمى غير  ظاىرىا بمعاف ال تتعارض مع الظاىر، كا 
كيمكف . (ّ)تكضحو، مع إيمانيـ بأف الظاىر ىك المراد

التكفيؽ بيف المعاني المؤكلة كالمستنبطة، كبيف الظكاىر 
المرادة مف اآليات، كىذا مف كماؿ اإليماف كمحض 

. العرفاف
فمف أيف جاءتيـ ىذه المعرفة؟ كمتى نشأ ىذا       

شركطو؟ كؿ ىذا دفعني لكتابة ىذا البحث االتجاه؟ كما 
ألبيف صحة ىذا االتجاه في تفسير كتاب اهلل تعالى، 

مادامت ىذه اإلشارات تخدـ كتاب اهلل، كتزيد في معرفة 
أسراره، كتكضح معانيو كتنيؿ مف نبعو الفياض كتجعمو 

خاصة بعد بنافذان لمقمكب، جاذبان لمنفكس آسران لؤلركاح، ك
لباطؿ، ككثر اليجـك عمى ىذا االتجاه أف اختمط الحؽ با

التفسيرم، بسبب تأثر جماعة قميمة بالكتب الفمسفية 
المترجمة، كانتساب جماعة أخرل إلى التصكؼ كليسكا 
نما أدعياء، قصدكا الدجؿ كالتمكيو عمى  مف أىمو، كا 
أغمار المسمميف، ككذلؾ ألبيف أف ىذا االتجاه ىك 

م الحياة اإلسبلمية استنباط لمعنى يخدـ ناحية مف نكاح
الركحية، كالمفسركف االشاريكف الذيف تناكلكا الجكانب 

. الركحية كاستنبطكا المعاني لمعالجة النفس البشرية
كتمبية شعكرىـ كأحكاليـ مف األخبلقيات كالفضائؿ ال 
. يختمفكف عف الذيف تناكلكا الجكانب الفقيية كاألصكلية

لفاظ القرآف فكما استنبط عمماء الفقو كاألصكؿ مف أ
كالسنة بطريؽ اإلشارة أحكامان تشريعية، فكذلؾ استخرج 

. (ْ)المفسركف االشاريكف بطريقيا عمكمان ربانية
كقد أشار القرآف الكريـ إلى ىذا االستنباط في قكلو       
ـٍ : تعالى لىى أيٍكًلي األىٍمًر ًمٍنيي دُّكهي ًإلىى الرَّسيكًؿ كىاً  لىٍك رى كى

. [النساء: ّٖ]فى يىٍستىنًبطيكنىوي ًمٍنييـٍ لىعىًممىوي الًَّذم
ككما أف استخراج األحكاـ مف النصكص في       

نما لمف  الكتاب كالسنة ال يتأتى لكؿ عالـ مف العمماء، كا 
كانت لو القدرة عمى االجتياد بشركطو كأركانو المعركفة 

في كتب الفقو كاألصكؿ، فكذلؾ التفسير اإلشارم ال 
كىذا ما سأبينو في ىذا . أركافيتأتى إال بشركط ك

البحث، كاضعان ميزاف العدؿ كاالعتداؿ ليذا االتجاه 
الصحيح في تفسير القرآف الكريـ، كمبينان أنو منيج الحؽ 

فالتصكؼ معناه االلتزاـ بالشريعة، . كالخير كالصكاب
كتطبيؽ أكامر اهلل سبحانو كتعالى، كعدـ الخركج عف 

نو. كتاب اهلل كسنة رسكلو  قائـ عمى اإليماف كالعمـ  كا 
. كالتزكية كالحكمة

كىذا ىك الذم جعؿ الشريعة صالحة لكؿ زماف       
كمكاف كمبلئمة باعتبار استجابتيا لمتطمبات الحياة 

المتطكرة ضمف األصكؿ كالقكاعد الشرعية، فيحؽ تممس 
الحكمة كالمعرفة، كمعرفة العمؿ كالمناسبات في 

مسمميف في دنياىـ النصكص، كاستخراج ما ينفع اؿ
رشادات فبل بد مف تجديد ىذه . كأخراىـ مف أحكاـ كا 

زالة المبس عنيا مما ليس منيا، كتنقيتيا مما  المعاني، كا 
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ثبات  عمؽ بيا مف العثرات كاليفكات التي خالطتيا، كا 
شرعيتيا، ليساىـ ىذا المنيج في نيضة األمة مف 

 رككدىا فيي في أشد الحاجة إلى حضارة ركحية تربط
: الركح بالجسد، كتقـك ىذه الحضارة عمى أركاف ثبلثة

عممان  العمـ، كالتزكية، كالحكمة، اقتداء برسكؿ اهلل 
خبلصان كما قاؿ تعالى ىيكى الًَّذم بىعىثى ًفي :كعمبلن كا 

ييعىمِّميييـي  ـٍ كى كِّيًي ييزى ـٍ آيىاًتًو كى مىٍيًي ـٍ يىٍتميك عى ٍنيي األيمِّيِّيفى رىسيكالن مِّ
ًبيفو اٍلًكتى  ف كىانيكا ًمف قىٍبؿي لىًفي ضىبلؿو مُّ : ِ]ابى كىاٍلًحٍكمىةى كىاً 
  .[الجمعة

:  كلذلؾ قسمت البحث إلى أربعة مطالب      
معناه، : التعريؼ بالتفسير االشارم:  المطلب األول

. لغة كاصطبلحان 
. مفيكمو كنشأتو:  المطلب الثاني
قكاؿ كأ: أدلتو مف القرآف كالسنة:  المطلب الثالث

. الصحابة
. شركطو كضكابطو:  المطلب الرابع

. التعريف بالتفسير اإلشاري: المطلب األول
: تعريفه لغة:  ووًال 

اإليماء، مصدر أكمأ يكمئ، قاؿ في : اإلشارة لغة      
أكمأ كيككف ذلؾ بالكؼ كبالعيف : المساف أشار إليو، كشكر

في ك. (ٓ)إذا أكمأ بيديو... ، كأشار الرجؿ...كبالحاجب
. (ٔ)أمره، كىي الشكرل: أشار عميو بكذا: القامكس

:  ااإلارة اصططحاًال : ثانياًال 
ىي المعاني التي تشير إلى الحقيقة مف غير أف       

يساؽ لو الكبلـ، كتستخدـ لمتفاىـ بيف الناس إذا عرفكا 
تأكيميا، كأدرككا عبلقتيا بالشيء المشار إليو، فيي عكف 

، كىي كالمفظ شريكاف، كفي لمفظ كترجماف لو، كتنكب عنو
ىي المعاني التي : اإلشارة: ىذا يقكؿ ابف قيـ الجكزية

تشير إلى الحقيقة مف بعد، سببيا صفاء يحصؿ 
. (ٖ)فيستيقظ الذىف إلدراؾ أمكر لطيفة (ٕ)بالجمعية
ىي معاف كمكاجيد يجدكنيا : (ٗ)كيقكؿ الزركشي      

اإلليامات عند التبلكة كالمكاجيد ىي ما تجده القمكب مف 
كاإلشارة : "كيقكؿ الجاحظ. (َُ)اإلليية، كىي ثمرة األكراد

كالمفظ شريكاف، كنعـ العكف ىي لو، كنعـ الترجماف ىي 
عنو، كما أكثر ما تنكب عف المفظ كما تغني عف 

كلكال اإلشارة لـ يتفاىـ الناس معنى خاص . (ُُ)"الخط
.. الخاص
. (ُِ)كقد قاؿ الشاعر في دالالت اإلشارة      

العيف تبدم الذم في نفس صاحبيا  
ا ػمف المحبػة أك بغػض إذا كاف                    
صامتة  كالعيػف تنطؽ كاألفػكاه 
انان ػحتى ترل مف ضمير القمب تبي                    

: المغكم كاالصطبلحي أقكؿ: كمف خبلؿ التعريفيف      
ت القرآف إف التفسير االشارم ىك بياف أك تأكيؿ معنى آيا

الكريـ بغير ظاىرىا، إلشارات خفية تظير لممفسر، يمكف 
. الجمع بينيا كبيف الظاىر المراد منيا

ىي دقائؽ : كىذا ما أشار إليو األلكسي في تفسيره      
تنكشؼ عمى أرباب السمكؾ يمكف التكفيؽ بينيا كبيف 

فيذه المعاني تتطابؽ مع الظكاىر . (ُّ)الظكاىر المراده
. (ُْ)ف اآليات القرائية بكجو مف الكجكه الشرعيةالمرادة ـ
فاإلشارة تأكيؿ كراء التفسير كأعمؽ منو، بما       

يكضح معاني النص طمبان لمكصكؿ إلى الحقيقة التي 
ىي الغاية المرادة مف النص القرآني كمو، مخالفان بذلؾ 

كفي ىذا . ظاىره المغكم بما اعتمده مف دليؿ أك قرينة
بما ىك ... التأكيؿ شيء كراء التفسير: يقكؿ الدريني

أعمؽ مف التفسير تعقبلن، كنفاذ بصيرة، عمى ما يفيـ مف 
. (ُٓ)مدلكلو المغكم، كمفيكمو القرآني

. حسية كذىنية: كاإلشارة تنقسـ إلى قسميف      
كأما .. فالحسية ما تككف في معاني أسماء اإلشارة      

يو الكثيرة، الذىنية فيي ما يتضمنيا الكبلـ في معاف
كىذا ما . بحيث لك عٌبر عنيا الحتاجت إلى ألفاظ كثيرة

فالحسي ما يككف في . ينطبؽ عمى التفسير االشارم
معانيو المغكية الظاىرة، كالذىني ما يككف في معانيو 

كقد تككف . الخفية التي تظير ألىؿ التقكل كالصبلح
إشارات جمية تضمنتيا اآليات التي تشير عمى كثير مف 

، كىك اإلعجاز العممي لمقرآف  عمـك الحديثة االكتشاؼاؿ
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. (ُٔ)الكريـ في ىذا العصر
فالنص القرآني تحتجب كراء دالالتو المفظية أفكار       

عميقة كمعاف دقيقة، كالمعنى الحقيقي لمتنزيؿ اإلليي ال 
يتناىى عند المعاني الظاىرة مف األلفاظ المغكية، بؿ 

يكشفيا اهلل تعالى لقمكب  ىناؾ معاف كراء ىذه األلفاظ
فتحت كؿ حرؼ مف حركؼ القرآف كثيران مف . أصفيائو

الفيـ يفتح اهلل بو عمى قمكب أكليائو كأصفيائو كما 
سيأتي بيانو في حديث البخارم عف ابف عباس في فيـ 

. كفيـ الصحابة لظاىر ىذه السكرة" سكرة النصر"

. مفهومه ونشأته وأدلته: المطلب الثاني
االتجاه اإلشارم في تفسير القرآف الكريـ ىك  إف      

كشؼ رباني كفيض إليي، يفيضو اهلل تبارؾ كتعالى 
عمى قمب مف صفا قمبو، كطيرت نفسو، فصفاء القمب 

كطيارة النفس، تكشفاف لمسالؾ أمكران ال يدركيا كؿ 
نما بطيارة الباطف مف كدكرات الدنيا كالبعد  الناس، كا 

د األنبياء في الزىد كالكرع عف الشيكات كاالقتداء بسي
فيك كشؼ لمف تبرأ مف الرجس كالدنس، . كاالستقامة

كىك مناجاة القمب كمحادثة الركح بعركجيا إلى سماء 
النكر كالمبلئكة، كصعكدىا إلى عالـ الفيض 

كىذا يعني انشغاؿ القمب باهلل عمى طكؿ . (ُٕ)"كاإللياـ
ز عمى الدكاـ، كاإلعراض عف الدنيا كعدـ سيطرة الغرائ

النفس كالقمب، كصفاء النفس مف األحقاد كمبلزمة ذكر 
اهلل، كما أمر اهلل تعالى في كثير مف اآليات منيا قكلو 

تىبىتٍَّؿ ًإلىٍيًو تىٍبًتيبلن :تعالى بِّؾى كى فاهلل  [المزمؿ: ٕ]كىاٍذكيًر اٍسـى رى
أمر في ىذه اآلية عباده إلى العبادة كالتبتؿ، كقياـ الميؿ 

، مما ىك في صميـ الزىد، كمنيا قكلو كالتيجد كاؿ صـك
قيعيكدنا : تعالى كٍا الٌموى ًقيىامنا كى بلىةى فىاٍذكيري ٍيتيـي الصَّ فىًإذىا قىضى

بلىةى  بلىةى ًإفَّ الصَّ ٍأنىنتيـٍ فىأىًقيميكٍا الصَّ ـٍ فىًإذىا اٍطمى نيكًبكي مىى جي كىعى
مىى اٍلميٍؤًمًنيفى ًكتىابنا مٍَّكقيكتنا ، كقكلو [النساء: َُّ]كىانىٍت عى

كا ًفي اأٍلىٍرًض كىاٍبتىغيكا :تعالى ةي فىانتىًشري بلى فىًإذىا قيًضيىًت الصَّ
ـٍ تيٍفًمحيكفى  كا المَّوى كىًثيرنا لَّعىمَّكي : َُ]ًمف فىٍضًؿ المًَّو كىاٍذكيري

ًإفَّ اٍلميٍسًمًميفى كىاٍلميٍسًممىاًت  :، كقكلو تعالى[الجمعة
اًدًقيفى كىاٍلميٍؤًمًنيفى كىاٍلميٍؤـً  نىاًت كىاٍلقىاًنًتيفى كىاٍلقىاًنتىاًت كىالصَّ

اًشًعيفى  اًبرىاًت كىاٍلخى اًبًريفى كىالصَّ اًدقىاًت كىالصَّ كىالصَّ
اًئًميفى  دِّقىاًت كىالصَّ دًِّقيفى كىاٍلميتىصى اًشعىاًت كىاٍلميتىصى كىاٍلخى
اًفظىاًت كىالذَّ  ـٍ كىاٍلحى يي كجى اًفًظيفى فيري اًئمىاًت كىاٍلحى اًكًريفى المَّوى كىالصَّ
ا ٍغًفرىةن كىأىٍجرنا عىًظيمن : ّٓ]كىًثيرنا كىالذَّاًكرىاًت أىعىدَّ المَّوي لىييـ مَّ

فينا إشارة إلى أف صفات اإليماف كالصدؽ . [األحزاب
كالصبر كالخشكع كالسككف كالطمأنينة كاإلحساف إلى 

الناس كالصـك كالحفاظ عمى النفس مف الكقكع في الزلؿ، 
في الميؿ ىي أصكؿ الزىد التي كاف رسكؿ اهلل  كالقائميف

  ينتيجيا كسمؾ طريقو الصحابة كالتابعكف، ثـ مف جاء
بعدىـ سمككا ىذا الطريؽ لمكصكؿ إلى إرضاء اهلل تبارؾ 

. (ُٖ)كتعالى
ىذا باإلضافة إلى كثير مف اآليات التي صكرت       

الجنة كنعيميا، كرغبت فييا كحذرت مف النار كعذابيا 
* ًإفَّ األىٍبرىارى لىًفي نىًعيـو :ت منيا كما في قكلو تعالىكرىب

ًحيـو  ارى لىًفي جى فَّ اٍلفيجَّ كقكلو  .[االنفطار: ُْ-ُّ]كىاً 
ًريرنا:تعالى نَّةن كىحى كا جى بىري زىاىيـ ًبمىا صى ، [اإلنساف: ُِ]كىجى

ؿو كىعيييكفو :كقكلو تعالى  ًإفَّ اٍلميتًَّقيفى ًفي ًظبلى
ادنا:كقكلو تعالى، [المرسبلت:ُْ] ـى كىانىٍت ًمٍرصى يىنَّ  ًإفَّ جى
. [النبأ: ُِ]

أسمكب الترغيب كالترىيب عامبلن مف أىـ  فكاف      
عكامؿ نشأة الزىد كالدعكة إلى المبالغة في العبادة كالقرب 

مف اهلل لمفكز برضاه كالجنة، كقد ظير ذلؾ بمعناه 
عائشة  ، فقد ركت أـ المؤمنيفالحقيقي في رسكؿ اهلل 

كاف يقـك الميؿ حتى تتفطر : رضي اهلل عنيا أف النبي 
لـ تصنع ىذا يا رسكؿ اهلل كقد غفر اهلل : قدماه، فقمت لو

لؾ ما تقدـ مف ذنبؾ كما تأخر، فقاؿ عميو الصبلة 
كعف عائشة رضي . (ُٗ)"أفبل أككف عبدان شككران :"كالسبلـ

عشر إذا دخؿ اؿ  كاف رسكؿ اهلل: اهلل عنيا أنيا قالت
كسار عمى . (َِ)"أحيا الميؿ كأيقظ أىمو كجد كشد المآزر

لى يكمنا ىذا في  نيجو كثير مف الصحابة كالتابعيف كا 
. رياضات ركحية مع اهلل سبحانو كتعالى

، كأخذكا عنو، فالصحابة سمككا طريؽ رسكؿ اهلل       
كخطكا خطاه، كظيرت إشاراتيـ في تأكيؿ معاني القرآف 
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كقد أخذ ىذا الطريؽ عف . كالفراسةعف طريؽ اإللياـ 
الصحابة التابعكف، ثـ أخذه عنيـ تابعكىـ، ثـ جمع 
غفير مف العمماء سمككا ىذا الطريؽ، طريؽ الزىد 

كالعبادة كالنسؾ، كالتقرب إلى اهلل، فيـ خكاص الخكاص 
مف المؤمنيف الذيف راقبكا اهلل بدرجة اإلحساف، كىـ في 

كعبلنية، منصاعيف رقابة دائمة، كذكر مستمر سران 
ألكامر اهلل تعالى، ىؤالء الصفكة بمغكا أصكؿ الفضائؿ 
كالرضا بقضاء اهلل، كاالستعداد لمقائو مستشعريف رقابة 

. اهلل المستمرة عمييـ
كمف بيف ىؤالء الصفكة ظير المفسركف المميمكف       

لممعاني التي تخدـ الحياة الركحية، كتعالج النفس 
ىـ كأحكاليـ في الفضائؿ البشرية تمبية لشعكر

 ىؤالء السالككف في طريؽ رسكؿ اهلل . كاألخبلقيات
حصمت ليـ األنكار الربانية، كالفيكضات اإلليية، كعرفكا 

. (ُِ)مف المعاني الخفية، كأدرككا ما لـ يدركو سكاىـ
فالتفسير الصكفي ىك تأكيؿ آيات القرآف الكريـ عمى 

لمف سمؾ  خبلؼ ظاىرىا بمقتضى إشارات خفية تظير
طريقان خاصان ىك طريؽ الزىد، كمراقبة اهلل في كؿ أمر، 

كالصحابة، كالتابعيف رضكاف  كىك طريؽ رسكؿ اهلل 
. اهلل عمييـ

ما يؤيد ذلؾ مف أف اهلل  كقد كرد عف النبي       
سبحانو كتعالى يفيض مف عممو عمى مف يشاء مف 
: عباده بالفراسة الصادقة حيث أشار إلى ذلؾ بقكلو 

ثـ قكلو . (ِِ)"اتقكا فراسة المؤمف فإنو ينظر بنكر اهلل"
سًِّميفى : تعالى ، [الحجر: ٕٓ]ًإفَّ ًفي ذىًلؾى آليىاتو لٍِّمميتىكى

فبالفراسة الصادقة يفيض اهلل مف عممو عمى مف يشاء 
. مف عباده ألنيا مف مقامات اإليماف

كقد ينكشؼ : كفي ىذا المعنى يقكؿ ابف تيمية      
اإليماف مف األمكر الككنية كالعمـ بالحكادث ألىؿ 

الككنية، كمف األمكر الدينية كالعمـ بالمأمكرات الشرعية، 
ة كاإللياـ كاإلفياـ  ػؿ في ىذا الفراسػكيدخ

. (ِّ)ككؿ ذلؾ يسمى كشفان 

فالفراسة الصادقة كمدلكليا : "كيقكؿ األلكسي      
ماف، مكاشفة النفس كمعاينة القمب، كىي مف مقامات اإلم

فإذا امتؤل القمب بنكر اهلل نظرت عينا قمبو بنكر فأبصر 
. (ِْ)"ما ال يحاط كصفان 

فالتفسير اإلشارم ال يتأتى عف طريؽ العمـ       
نما ىك كشؼ رباني يمقيو  كاالستدالؿ، كالحدس كالظف، كا 
اهلل تبارؾ كتعالى في قمب عبده المؤمف مف غير سبب 

تخفى عمى اكتسابي أك حسي كيطمعو عمى أمكر 
فمك طيرت منا : "، كفي ىذا يقكؿ ابف قيـ الجكزية(ِٓ)غيره

القمكب، كصفت األذىاف، كزكت النفكس، كخمصت 
األعماؿ، كتجردت اليمـ لمتمقي عف اهلل كرسكلو لشاىدنا 

مف معاني كبلـ اهلل كأسراره كحكمو ما تضمحؿ عنده 
، كتتبلشى عنده معارؼ الخمؽ . (ِٔ)"العمـك

تعميـ عند المفسريف اإلشارييف تعميـ فالعمـ كاؿ      
رباني يفيضو اهلل عمى مف يشاء مف عباده كما جاء في 

ٍف ًعبىاًدنىا آتىٍينىاهي رىٍحمىةن ًمٍف :القرآف الكريـ ٍبدنا مِّ دىا عى فىكىجى
ا مٍَّمنىاهي ًمف لَّدينَّا ًعٍممن ، كيسمى التعميـ [الكيؼ: ٓٔ]ًعنًدنىا كىعى
عمـ المكىبة كعمـ األسرار، المدني، كعمـ المكاشفة، ك

كىك إلقاء معنى في . (ِٕ)كالعمـ المكنكف، كعمـ الكراثة
القمب بطريؽ الفيض ببل اكتساب كفكر، كما كاف يحدث 

فقد ركل اإلماـ أحمد في  ب لسيدنا عمر بف الخطا
إف يكف في أمتي محدثكف : "أنو قاؿ مسنده عف النبي 

اطب في سره، ، كمعنى المحٌدث المميـ كالمخ(ِٖ)"فعمر
كأنو رضي اهلل عنو كاف إذا رأل رأيان، أك ظف ظنان، 

ٌدث بو، كألقى في ركعو مف عالـ  أصاب كأنو حي
، فيعرؼ الصكاب مف غير دليؿ ظاىر (ِٗ)الممككت

كيككف مف جنس القكؿ كالعمـ، كالظف أف ىذا القكؿ 
. كاذب كىذا العمؿ باطؿ، كىذا أفضؿ

قتربكا مف أفكاه ا كفي ىذا يقكؿ سيدنا عمر       
المطيعيف، كاسمعكا منيـ ما يقكلكف فإنو تتجمى ليـ أمكر 

، كذلؾ لقرب قمكبيـ مف اهلل صادقة يكشفيا ليـ اهلل 
. (َّ)تعالى
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كقد أكد ابف تيمية في فتاكاه عدـ استبعاد ذلؾ في       
حؽ أكلياء اهلل تعالى المؤمنيف المتقيف في معرض 

لياـ قد يككف مرجحان ألحد كبلمو عف اإللياـ كبيف أف اإل
أمريف متناقضيف كأف الترجيح يعتمد عمى نكر ينقدح في 

قمب المؤمف، كيككف اإللياـ أقكل مف بعض األدلة 
الضعيفة كاآلراء المبتذلة، كىذا ما فسر بو 

، كالمصالح المرسمة فإف حاصميا أنيـ (ُّ)االستحساف
يجدكف في القكؿ كالعمؿ مصمحة في قمكبيـ كأديانيـ 

. (ِّ)يذكقكف طعـ ثمرتوك
فالفراسة كاإللياـ حقيقة ال يسع أحد مف الناس       

إنكارىا، كلكف ىذه الحقيقة ال تعتبر حجة شرعية، ألف 
، كىذه المعاني الحجة الشرعية ال تؤخذ إال مف الرسكؿ 

التي تأتي عف طريؽ الفراسة كاإللياـ تعرض عمى 
ما ترؾ، ألف الكتاب كالسنة فما كافقيا قبؿ، كما عارضو

فقد  ىذا يككف حديث نفسي، كىكذا فعؿ سيدنا عمر 
، كاف يعرض ما يقع لو، عمى ما جاء بو الرسكؿ 

كيناظرىـ، كلـ يفرض عمييـ ما  ككاف يشاكر الصحابة 
. (ّّ)يقع لو في قمبو

كال ينكر أحد مف الناس ما لصبلح اإلنساف في       
أقرب إلى فيـ القرآف، فكمما كاف المفسر أكرع كاف 

ذا تجردت النفس مف اليكل كخمصت هلل،  التأكيؿ، كا 
. (ّْ)أليميا اهلل مف العمـك كالمعاني بطريؽ الفيض

عرفكا  ىؤالء الزىاد الذيف سمككا طريؽ رسكؿ اهلل       
باسـ المتصكفة في القرف الثاني لميجرة، ىؤالء الذيف 
 عرفكا بالزىد كالتفاني في طاعة اهلل كعبادتو، يقكمكف

الميؿ، كيصكمكف النيار تزكية لنفكسيـ، كتيذيبان 
ظيرت تعاليميـ كأفكارىـ كنظرياتيـ كال . ألركاحيـ

كبعد ترجمة الكتب الفمسفية إلى . يستطيع أحد إنكار ذلؾ
المغة العربية داف بعضيـ بمبادئ فمسفية فظيرت تعاليـ 
كنظريات جديدة متأخرة بالفمسفة، كالثقافات المقتبسة مف 

ب المترجمة، كاألدياف المختمفة، ىؤالء خرجكا عف المذاه
ىجـك الخط السميـ كككنكا ليـ فمسفة خاصة بيـ، فكاف 

  ، فانقسـ أىؿ السنة عمى ىؤالء كعمى تعاليميـ

:  التصكؼ إلى قسميف
القائـ عمى البحث كالدراسة كالمتأثر : القسم األول      

ألدياف بالنظريات الفمسفية، كالترجمات اليكنانية، كبا
األخرل فتعسؼ ىؤالء في تأكيؿ آيات القرآف الكريـ، 

كحاكلكا إخضاعيا لما يتفؽ كمبادئيـ الجديدة، كخرجكا 
عف ظاىر النصكص القرآنية كأخضعكىا لتعاليميـ التي 
ال تتفؽ كمراد اهلل تعالى، فتفسيرىـ مبني عمى مقدمات 
، ثابتة في أذىانيـ، كجعمكا القرآف خاضعان ليذه المقدمات

كنزلكا المعاني القرآنية عمييا، كأف ىذه المعاني ىي 
. (ّٓ)المعاني الحقيقية، كليس ىناؾ معنى آخر لآلية

فتفسير ىؤالء كأمثاليـ القائـ عمى الثقافات       
المقتبسة مف بعض المذاىب غير اإلسبلمية القائمة 

عمى كحدة الكجكد ككحدة األدياف، كالنظريات الفمسفية 
ألنو يخرج القرآف عف ىدفو لتحقيؽ ما مرفكض مردكد، 

. ارتكز في ذىنو مف مقدمات
كىك التصكؼ العممي القائـ عمى  :القسم الثاني      

، كصحابتو الزىد كالصفاء، كعمى مسمؾ رسكؿ اهلل 
الكراـ رضكاف اهلل عمييـ التصكؼ القائـ عمى رياضيات 

ركحية مع اهلل سبحانو كتعالى حتى يصؿ إلى حالة 
لى قمبو بعض اإلشارات كالفيكضات اإلليية في يفيض ع

تأكيؿ اآليات القرآنية، كىذه الفيكضات كىذه المعاني ال 
تنكر المعنى الظاىر كال تمغيو، بؿ يمكف التكفيؽ بنييما 

. كبيف الظكاىر المرادة
فالنصكص عمى ظكاىرىا، كلكف فييا إشارات       

دكف خفية إلى دقائؽ تنكشؼ عمى أرباب ىذا المسمؾ 
مقدمات كمبادئ منقدحة في أذىانيـ كما ىك الحاؿ عند 
المفسريف الباطنييف الذيف يعتنقكف المبادئ الفاسدة التي 

ال تتفؽ مع الشريعة، أك المفسركف الذيف تعسفكا في 
تأكيؿ اآليات القرآنية لمربط بينيا كبيف المقدمات 

. كالفمسفات التي يعتقدكنيا
زىاد السالكيف طريؽ رسكؿ فيؤالء المتصكفة مف اؿ      
الممتزميف بالشريعة، كالمطبقيف ألكامر اهلل تعالى،  اهلل 

قيد  كالذيف ال يخرجكف عنيا كعف سنة رسكؿ اهلل 
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أنممة؛ ىـ الذيف يقع في قمكبيـ الفيض، كيسمى تفسيرىـ 
. بالتفسير اإلشارم أك الفيضي

فيـ عمماء أتقياء بررة، ذكك عقائد سميمة،       
ب كرع كزىد كتقكل كمحاسبة لمنفس، كبذؿ كأصحا

لممعركؼ، ككؼ لؤلذل، بعيدكف عف الجيؿ كالظبلـ 
. كالبدع كاألىكاء

كىذه الصفات التي ذكرىا القشيرم في رسالتو       
مجمعكف عمى تعظيـ الشريعة، متصفكف : عنيـ كقاؿ

بسمكؾ طرؽ الرياضة، مقيمكف عمى متابعة السنة، غير 
الديانة، متفقكف عمى أف مف مخميف بشيء مف آداب 

خبل مف المعامبلت كالمجاىدات، كلـ يبف أمره عمى 
أساس الكرع كالتقكل كاف مفتريان عمى اهلل سبحانو كتعالى 
فيما يدعيو، مفتكنان ىمؾ في نفسو، كأىمؾ مف اغتر بو 

. (ّٔ)ممف ركف إلى أباطيمو
ىـ خاصة اهلل : )كقاؿ عنيـ سيؿ التسترم      

ىـ لمدنيا، كال الدنيا منيـ في شيء، كال فيما كأكلياؤه، ال 
الجنة رغبكا، أخذ منيـ الدنيا فمـ يبالكا، ككىبيا ليـ 

لما عرضت عميو، طرحكا   -فردكىا كما ردىا نبييـ 
ال بد لنا مثمو : أنفسيـ بيف يديو رضى كسككنان إليو كقالكا

أنت أنت، ال نريد سكاؾ، فيـ المتفردكف باهلل كما قاؿ 
: سيركا، سبؽ المفردكف إلى رحمة اهلل، قالكا: "النبي 

الذيف اىتركا بالذكر : كمف المفردكف يا رسكؿ اهلل؟ قاؿ
هلل تعالى، يأتكف يـك القيامة خفاقان قد حط الذكر عنيـ 

. (ّٕ)(أثقاليـ
ىـ المشايخ الميتركف في الذكر بالذكر : قاؿ سيؿ      

: اهلل تعالىيقكؿ : هلل تعالى، مجالسكف كما قاؿ النبي 
. (ّٖ)"أنا جميس مف ذكرني حيثما التمسني عبدم كجدني"

لُّكٍا فىثىَـّ كىٍجوي الٌموً : كقاؿ تعالى ا تيكى . [البقرة: ُُٓ] فىأىٍينىمى
فيؤالء ىـ الذيف أعطاىـ اهلل فيـ القرآف، الذيف       

امتؤلت صدكرىـ نكران كفيمكا باطف القرآف، كعممكا بما 
:  عمى أمر اهلل كما أمرىـ بقكلوفيو، كاستعانكا باهلل

 ٍكا أمرىـ : قاؿ سيؿ [األعراؼ: ُِٖ]اٍستىًعينيكا ًبالٌمًو كىاٍصًبري
أف يستعينكا عمى أمر اهلل، فيقيركا ما في نفكسيـ، 

كيستكلكا عمييا، كعمى مخالفتيا، كأف يصبركا عمى ذلؾ 
مف أعطي فيـ القرآف فقد أعطي : "تأدبان، كقد قاؿ 

ر، كمف فاتو فيـ القرآف فقد فاتو أمر الخير الكثي
. (ّٗ)"عظيـ
عمماء أمة محمد "إنيـ : ككصفيـ ابف تيمية بقكلو      

 أنيـ "كقاؿ عنيـ في مكاف آخر " كىـ أفضؿ الخمؽ
خيار األمة كأنيـ عمى الطريؽ المستقيـ كعمى مذىب 

نيـ أئمة اليدل كمصابيح الدجى، كغمطيـ  أىؿ الحؽ كا 
كابيـ، فمف كانت ىذه صفاتيـ، قميؿ بالنسبة إلى ص

ككانكا متمسكيف بالكتاب كالسنة، كداعيف إلى التمسؾ 
ممتزميف بو، يحصؿ  بيما، سالكيف طريؽ رسكؿ اهلل 

ليـ الصفاء الركحي كاإلدراؾ التاـ لفيـ حقائؽ األككاف 
كالصعكد إلى عالـ الفيض كاإللياـ، كيدرككف مف 

ف المعاني بتعميـ الحقائؽ ما ال يدركو سكاىـ، كيعرفكف ـ
نما (َْ)"رباني ال يتأتى عف طريؽ العمـ كاالستدالؿ ، كا 

يتأتى عف طريؽ الكشؼ مع االستقامة كالكرع، ىذا العمـ 
النكراني الذم ينشرح لو القمب كيزداد بو اليقيف، كىك ما 

في تفسيره لشرح الصدر في قكلو  بينو النبي 
ٍدرىهي  فىمىف ييًرًد الٌموي أىف يىٍيًديىوي :تعالى يىٍشرىٍح صى

. [األنعاـ: ُِٓ]...ًلئًلٍسبلىـً 
نكر يقذؼ بو في قمب المؤمف فينشرح لو : "قاؿ       

اإلنابة إلى : كما عبلمتو؟ قاؿ: الصدر كينفسح، فقيؿ
.  (ُْ)"دار الخمكد كالتجافي عف دار الغركر

فيذه اإلشارات ال تناؿ إال : كقاؿ ابف قيـ الجكزية      
. (ِْ)كصحة البصيرة كحسف التأكيؿ بصفاء الباطف

فعمى قدر قكة اإليماف كالتقكل تتجمى المعاني       
كتبرز األسرار، كعمى قدر تطيير النفس مف الشيكات، 
عمار القمب بذكر اهلل تنكشؼ المعاني كالحكـ المكافقة  كا 
لكتاب اهلل، كتعرؼ الحقائؽ كاألمكر مف بكاطف المعاني 

فإنو ال يرل كما أشار إلى  بخبلؼ القمب الخرب المظمـ
اعمـ أنو ال : ذلؾ الزركشي في برىانو حيث يقكؿ

يحصؿ لمناظر فيـ معاني الكحي حقيقة، كال يظير لو 
أسرار العمـ مف غيب المعرفة، كفي قمبو بدعة أك إصرار 
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عمى ذنب، أك في قمبو كبر أك ىكل، أك حب الدنيا، أك 
ليس  غير متحقؽ اإليماف أك يعتمد عمى قكؿ مفسر

عنده إال عمـ بظاىر، أك يككف راجعان إلى معقكلو، كىذه 
. (ّْ)"كميا حجب كمكانع بعضيا آكد مف بعض

فمف كانت ىذه أكصافيـ ال يجكز لجاىؿ أف يقدح       
فييـ، أك يناؿ مما قالكه مف المعاني إف لـ تكف ىذه 

نما تكضحو،  المعاني خارجة عف ظاىر النص القرآني كا 
ف أصكؿ الكتاب كالسنة كاآلثار، حتى فيـ لـ يخرجكا ع
إنيـ نالكا ثقة الناس، كلـ يقدح فييـ : قاؿ ابف الجكزم

أنيـ خيار : حتى مف كاف متشددان عمى الصكفية
إنيـ عمى الطريؽ : ، كقاؿ عنيـ البزدكم(ْْ)األمة

اختصيـ اهلل برحمتو كفي ىذا المعنى . (ْٓ)"المستقيـ
ًتًو :أشار القشيرم إلى تفسير قكلو تعالى يىٍختىصُّ ًبرىٍحمى

يختص  [آؿ عمراف: ْٕ]مىف يىشىاء كىالٌموي ذيك اٍلفىٍضًؿ اٍلعىًظيـً 
مف يشاء بفنكف أنعامو، فالرحمة عمى ىذا سبب 

لتخصيص النعمة لمف أراده يختصو بأنكار التعريؼ 
 يكاشفو بو مف األسرار كيمقيو إليو)كالفيـ مف اهلل فيما 
. (ْٔ)(مف فنكف التعريفات

: أدلة االتجاه اإلشاري في التفسير :لب الثالثالمط
استدؿ العمماء عمى االتجاه اإلشارم في التفسير       

بأدلة مف القرآف الكريـ كالسنة النبكية كأقكاؿ الصحابة، 
نما نشأ مع  فاالتجاه اإلشارم ليس بدعان مف القكؿ، كا 

نزكؿ القرآف الكريـ كتكجييات آياتو في كنؼ رسكؿ اهلل 
صحابة رضكاف اهلل عمييـ، كاؿ .
القرآن الكريم  -1

فقد كردت آيات في القرآف الكريـ تحض المؤمنيف       
عمى التدبر كالتأمؿ لمعانيو، فالتدبر كالتأمؿ المطمكب 
منيـ ىك االلتفات إلى مقاصد القرآف، ليعقمكا معانيو، 
كيدرككا مراميو، كالمعنى أف يصمكا إلى مراد اهلل تبارؾ 

القرآف، ال أف يفيمكا نفس الكبلـ، فيك بمغتيـ  كتعالى مف
كلسانيـ، كىـ فرساف المغة، كأرباب البياف، كىـ عرب، 
كلكف النص القرآني يتضمف كراء داللتو المفظية أفكاران 

كأحكامان، كمعاني عميقة دقيقة ال تتعارض مع ظاىر 
نما تكضحو، كتجعمو نافذان  النص المغكم المفظي؛ كا 

فحثيـ عمى . (ْٕ)لمنفكس، آسران لؤلركاحلمقمكب، جاذبان 
التدبر في ىذه اآليات ليصمكا إلى مراد اهلل بعقكليـ كمف 

:  ىذه اآليات

مىى قيميكبو : قكلو تعالى       ـٍ عى كفى اٍلقيٍرآفى أى أىفىبل يىتىدىبَّري
ا ًليىؤيالء اٍلقىٍكـً الى : ، كقكلو تعالى[محمد: ِْ]أىٍقفىالييىا فىمى

ًديثنايىكىاديكفى مى  أىفىبلى :، كقكلو تعالى[النساء: ٖٕ]ٍفقىييكفى حى
ديكٍا ًفيًو  ٍيًر الٌمًو لىكىجى لىٍك كىافى ًمٍف ًعنًد غى كفى اٍلقيٍرآفى كى يىتىدىبَّري

 . [النساء: ِٖ]اٍخًتبلىفنا كىًثيرنا

كغير ذلؾ مف التكجييات القرآنية التي تحض       
عف ذكر اهلل المؤمف عمى التدبر كالتأمؿ كعدـ الغفمة 

ٍمًؽ السَّمىاكىاًت كىاألىٍرًض : كما في قكلو تعالى ًإفَّ ًفي خى
يٍكًلي األٍلبىابً  الًَّذيفى *  كىاٍخًتبلىًؼ المٍَّيًؿ كىالنَّيىاًر آليىاتو ألِّ

كفى ًفي  يىتىفىكَّري ـٍ كى نيكًبًي مىىى جي قيعيكدنا كىعى كفى الٌموى ًقيىامنا كى يىٍذكيري
ٍمًؽ السَّمىاكىاًت كى  مىٍقتى ىىذا بىاًطبلن خى بَّنىا مىا خى األىٍرًض رى

انىؾى فىًقنىا عىذىابى النَّارً  قاؿ  [آؿ عمراف: ُُٗ-َُٗ]سيٍبحى
، (ْٖ)اليفيمكف عف اهلل مراده مف الخطاب: المفسركف

ا ًليىؤيالء اٍلقىٍكـً : كأنو مف عند اهلل سبحانو فقاؿ عنيـ فىمى
ًديثنا ، فيناؾ معافو ال [النساء: ٖٕ]الى يىكىاديكفى يىٍفقىييكفى حى

نما عف طريؽ الفيكضات  تفيـ مف ظاىر األلفاظ، كا 
اإلليية يفيميا العمماء المتدبركف المتقكف، كما أشار 

ـي الٌموي :القرآف الكريـ في قكلو تعالى ييعىمِّميكي  اتَّقيكٍا الٌموى كى
، فالمتقكف يفتح اهلل عمييـ بمعاف عف طريؽ [البقرة: ِِٖ]

نما عف الفيض اإلليي ، ال تفيـ مف ظاىر النص، كا 
لبعض عباده عمييا  طريؽ اإلشارة بتكجيو مف اهلل 

كاستخراجيا، كيؤيد ىذا الكبلـ ما جاء في صحيح 
ىؿ : البخارم عف عمي كـر اهلل كجيو حينما سئؿ

ال كالذم فمؽ الحبة، : بشي؟ فقاؿ خصكـ رسكؿ اهلل 
 رجبلن في كبرأ النسمة، ما عممتو إال فيمان يعطيو اهلل

. (ْٗ)"القرآف؟
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فالقرآف الكريـ احتكل عمى معاف عميقة، كأسرار       
دقيقة، كراء األلفاظ كما تشير اآليات الكريمة مف قكلو 

ٍطنىا ًفي الًكتىاًب ًمف شىٍيءو :تعالى ، [األنعاـ: ّٖ]مَّا فىرَّ
مىٍيؾى اٍلًكتىابى ًتٍبيىاننا لِّكيؿِّ شى :كقكلو تعالى ٍلنىا عى نىزَّ : ٖٗ]ٍمءو كى

، فمف يفيـ ىذا البياف غير أىؿ الفيـ مف العمماء [النحؿ
كاألتقياء الذيف أعطاىـ اهلل فيمان كما أشار إلى ذلؾ 

. سيدنا عمي كـر اهلل كجيو
: كفي ىذا يقكؿ اإلماـ الشاطبي في مكافقاتو      

فيككف ىذا المعنى المستخرج مف اآليات حكمة يظيرىا "
. (َٓ)"اهلل عمى لساف العبد

فالتفسير اإلشارم يأتي عف طريؽ الكشؼ الرباني       
كالفيض اإلليي، فاهلل تعالى يمقي في قمب العبد عممان مف 
غير سبب اكتسابي أك حسي، كيطمعو عمى أمكر تخفى 

كيسمى ىذا بالعمـ المدني كما أشار . (ُٓ)عمى غيره
ا: القرآف الكريـ مٍَّمنىاهي ًمف لَّدينَّا ًعٍممن كقاؿ . [الكيؼ: ٓٔ]كىعى

ٍف نَّشىاء ًمٍف : سبحانو عىٍمنىاهي نيكرنا نٍَّيًدم ًبًو مى لىًكف جى كى
فالعمـ الظاىر عمـ عاـ لعامة . [الشكرل: ِٓ]ًعبىاًدنىا

الناس يحصؿ بالكسب كالسعي، كأما العمـ الباطف كفيـ 
المراد مف اآليات فيك عمـ خاص يفيضو اهلل تبارؾ 

كما مف آية في القرآف : "ترمكفي ىذا يقكؿ التس. كتعالى
ظاىر كباطف كحد كمطمع، : إال كليا أربعة معاف

حبلليا : الفيـ، كالحد: التبلكة، كالباطف: فالظاىر
كحراميا، كالمطمع إشراؼ القمب عمى المراد بيا فقيان مف 
اهلل عز كجؿ، فالعمـ الظاىر عمـ عاـ، كالفيـ لباطنو، 

ىـ اهلل تعالى فيـ فيـ الذيف أعطا. (ِٓ)"كالمراد بو خاص
القرآف، ىـ خاصة اهلل كأكلياؤه، فالقرآف حبؿ اهلل، بيف اهلل 
كبيف عباده، مف تمسؾ بو نجا كمعنى ذلؾ أنو ال طريؽ 

ليـ لفيـ القرآف إال باهلل، كىـ أىؿ العمـ باهلل تعالى 
.  ، يفتح اهلل عمى قمكبيـ مف فيـ كبلمو(ّٓ)كالمعرفة بو

: السنة -2
فقد كردت أحاديث كثيرة ركيت عف  كأما السنة      
كميا تفيد أف لمقرآف معنى ظاىران كآخر باطنان،  النبي 

كالظاىر ىك المفيـك مف األلفاظ، كالباطف ىك المعاني 
العميقة التي تتضمنيا اآليات كيعقميا العمماء، كيطمع 

عمييا أرباب الحقائؽ مف أىؿ السمكؾ المتصكفة، كمف 
:  ىذه األحاديث

حدثني محمد بف عثماف بف : رجو البخارم قاؿما أخ -ُ
كرامة حدثنا خالد بف مخمد حدثنا سميماف بف ببلؿ 

حدثني شريؾ بف عبد اهلل بف أبي نمر عف عطاء عف 
مف : إف اهلل قاؿ: قاؿ رسكؿ اهلل : أبي ىريرة قاؿ

عادل لي كليان فقد آذنتو بالحرب، كما تقرب إلٌي عبدم 
يو، كما يزاؿ عبدم بشيء أحب إلي مما افترضت عؿ

يتقرب إلي بالنكافؿ حتى أحبو، فإذا أحببتو كنت سمعو 
الذم يسمع بو، كبصره الذم يبصر بو، كيده التي 

ف سألني ألعطينو،  يبطش بيا، كرجمو التي يمشي بيا، كا 
كلئف استعاذني ألعيذنو، كما ترددت عف شيء أنا فاعمو 

ترددم عف نفس المؤمف يكره المكت كأنا أكره 
. (ْٓ)".ءتومسا
ما أخرجو ابف حباف في صحيحو عف ابف مسعكد  -ِ

حدثنا : أخبرنا عمر بف محمد اليمداني قاؿ: قاؿ
بف أبي احدثنا إسماعيؿ : إسحؽ بف سكيد الرممي قاؿ

حدثني أخي عف سميماف بف ببلؿ عف : أكيس قاؿ
محمد بف عجبلف عف أبي إسحؽ اليمداني عف أبي 

قاؿ : عنو قاؿاألحكص عف ابف مسعكد رضي اهلل 
أنزؿ القرآف عمى سبعة أحرؼ لكؿ آية : رسكؿ اهلل 

كلكؿ حرؼ حد، : كفي ركاية.(ٓٓ)"منيا ظير كبطف
.  كلكؿ حد مطمع

كأخرج أبك يعمى في مسنده عف مغيرة عف كاصؿ  -ّ
بف حياف عف عبد اهلل بف أبي اليذيؿ عف أبي األحكص ا

لك كنت متخذان مف أىؿ : عف النبي: عف عبد اهلل
ألرض خميبلن التخذت أبا بكر بف أبي قحافة خميبلن، ا

ف القرآف نزؿ عمى سبعة  كلكف صاحبكـ خميؿ اهلل، كا 
 (ٔٓ)"أحرؼ لكؿ آية منيا ظير كبطف كلكؿ حد مطمع

(. إسناده صحيح)



 عبد الرحيم الزقة ..............................................................................االتجاه اإلشاري في تفسير القرآن الكريم

العدد  ،د الثالثالمجل                                                          المجلة األردنية في الدراسات اإلسالمية
 م2007/ ه 1428، (1)

184 

: كأخرج أبك يعمى في مسنده حديثان آخر بسنده قاؿ -ْ
حدثنا سيؿ بف زنجمة الرازم، حدثنا ابف أبي أكيس عف 

عف سميماف بف ببلؿ عف أبي األحكص عف أبي  أخيو
أنزؿ القرآف عمى سبعة : قاؿ عبدا هلل، عف النبي 

: أحرؼ لكؿ حرؼ منيا ظير كبطف، كقاؿ المحقؽ
. (ٕٓ)إسناده صحيح

حدثنا أحمد : كأخرج الطبرني في الكبير بسنده قاؿ -ٓ
ثنا الغيض ابف كثيؽ الثقفي ثنا  ،بف يحيى الحمكانيا

عف كاصؿ بف حياف عف عبد اهلل بف جرير بف مغيره 
عف رسكؿ : أبي اليذيؿ عف أبي األحكص عف عبد اهلل

لك كنت متخذان خميبلن التخذت أبا بكر خميبلن، : قاؿ اهلل 
كلكف صاحبكـ خميؿ اهلل، كأنزؿ القرآف عمى سبعة 

. (ٖٓ)"أحرؼ، كلكؿ آية منو ظير كبطف
: اؿكما أخرجو الطبراني مكقكفان عمى ابف مسعكد ؽ -ٔ

حدثنا أبك خميفة ثنا محمد بف كثير، ثنا شعبة عف أبي 
ر مف أراد العمـ فميثكٌ : إسحؽ عف مرة عف عبد اهلل قاؿ

. (ٗٓ)" القرآف فإف فيو عمـ األكليف كاآلخريف
أم يفكر : فميثكر القرآف: كمعنى قكؿ ابف مسعكد      

في معانيو كعممو كتفسيره، كذلؾ ال يحصؿ بمجرد 
لذم يفيمو كؿ مف يعرؼ المساف تفسير الظاىر، ا

العربي، ألف المعاني ال تقؼ عند الظاىر فحسب بؿ 
ىناؾ معنى باطف يفيمو أصحاب المكىبة، كأرباب 

. (َٔ)السمكؾ كما ذكر ابف مسعكد 
كما ركم عف عبد الرحمف بف عكؼ رضي اهلل عنو  -ٕ

القرآف تحت العرش لو : أنو قاؿ مرفكعان إلى رسكؿ اهلل 
ثبلث تحت : كفي ركاية. اج العبادظير كبطف يح

القرآف يحاج العباد يـك القيامة لو : العرش يـك القيامة
ظير كبطف، كالرحـ تنادم، أال مف كصمني كصمو اهلل، 

. (ُٔ)كمف قطعني قطعو الو، كاألمانة
ما ظير مف معانييا ألىؿ العمـ، كما دؿ : كالظير      

تضمنو مف عميو ظاىر األلفاظ، كباطنيا تأكيميا كما ت
. (ِٔ)األسرار التي اطمع عمييا أىؿ الحقائؽ

فيذه األحاديث كغيرىا تدؿ عمى أف الباطف غير       
الظاىر، فمعنى الظاىر المفيـك العربي المجرد بمساف 

عربي مبيف يفيمو كؿ مف يعرؼ العربية، كمعنى الباطف 
فييا المعاني العميقة التي تتضمنيا اآليات مف أسرار 

ك مراد اهلل تعالى كيطمع اهلل عمييا األتقياء مف المعاني كه
: عباده مف أىؿ الكشؼ، كقد أشار الذىبي إلى ذلؾ بقكلو

فإف ىذه المعاني المتكاثرة التي يشتمؿ عمييا باطف القرآف 
لـ تكف في متناكؿ المفسريف جميعان، كما أنيـ ال يتساككف 

ىـ مف في القدر الذم يدرككه منيا كيتفاكتكف بمقدار ما بيف
. (ّٔ)تفاكت في األخذ باألسباب

:  الصحابة -3
كالصحابة الكراـ رضي اهلل عنيـ، فقد كرد عنيـ       

ما فيمكه مف المعاني كاألفكار التي فيمكىا عف طريؽ 
الفيض اإلليي، باطبلع اهلل سبحانو كتعالى ليـ خارجة 

. عف داللة األلفاظ
ففي حديث البخارم عف أبي سعيد الخدرم أف أبا       

إف : بكر الصديؽ رضي اهلل عنو، لما سمع قكؿ النبي 
عبدان خيره اهلل بيف الدنيا كاآلخرة فاختار ذلؾ العبد ما 

بؿ نفديؾ بأنفسنا : كقاؿ عند اهلل، بكى أبك بكر 
عجبان ليذا : كأمكالنا، فجعؿ بعض الناس يعجب كيقكؿ

عبدان خيره اهلل بيف  ذكر رسكؿ اهلل الشيخ يبكي أف 
. (ْٔ)الدنيا كاآلخرة

ىك  ، فكاف رسكؿ اهلل قاؿ أبك سعيد الخدرم       
كىذا اإلعبلـ اإلليي . المخير ككاف أبك بكر أعممنا بو
. كالكشؼ الرباني كالمعرفة المدنية

: كقد عمؽ ابف تيمية عمى ىذا الحديث بقكلو      
قان، كىذا كبلـ عربي ال لغز فيو، ذكر عبدان مطؿ فالنبي 

أنو ىك العبد  ففيـ الصديؽ لقكة معرفتو بمقاصد النبي 
المخير، كمعرفة أف المطمؽ ىذا المعيف خارج عف داللة 

كاف : المفظ كلكف يكافقو كال يخالفو، كليذا قاؿ أبك سعيد
. (ٓٔ)أبك بكر أعممنا بو
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ؿ عندما نز ككذلؾ بكى سيدنا عمر بف الخطاب       
ـٍ :قكلو تعالى مىٍيكي ـٍ كىأىٍتمىٍمتي عى ـٍ ًدينىكي اٍليىٍكـى أىٍكمىٍمتي لىكي

ما : كقاؿ ، فقد فيـ منيا أجؿ النبي [المائدة: ّ]ًنٍعمىًتي
بعد الكماؿ إال النقصاف، في حيف أف الصحابة فرحكا 

بعدىا إال كاحد كثمانكف  كما عاش النبي . بيا
معنى اإلشارم كىك أدرؾ اؿ  ، فسيدنا عمر(ٔٔ)يكمان 

فقد . عمى فيمو ىذا -كأقره النبي   -نعي النبي 
لما نزلت اآلية بكى،  أخرج ابف أبي شيبة أف عمر 

أبكاني أنا كنا في زيادة : قاؿ" ما يبكيؾ؟: "فقاؿ النبي 
مف ديننا، فأما إذا كمؿ فإنو لـ يكمؿ شيء قط إال 

. (ٕٔ)"صدقت: "نقص، فقاؿ 
حيح البخارم عف ابف عباس ككما جاء في ص      

كاف عمر يدخمني مع : رضي اهلل عنيما، أنو قاؿ
: ، فقاؿ لو عبد الرحمف بف عكؼ أصحاب النبي 

إنو مف حيث : أتدخمو كلنا بنكف مثمو؟ فقاؿ عمر 
اء نىٍصري المًَّو : فسألني عف ىذه اآلية. تعمـ ًإذىا جى

 ؿ اهلل إنما ىك أجؿ رسك: ، فقمت[النصر: ُ]كىاٍلفىٍتحي 
كاهلل : أعممو إياه، كقرأ السكرة إلى آخرىا، فقاؿ عمر 

. (ٖٔ)ما أعمـ منيا إال ما تعمـ
ىذا الفيـ الذم فيمو ابف عباس رضي اهلل       
ىك مف فيـ القرآف  كفيـ مثمو سيدنا عمر  –عنيما 

بطريؽ اإلشارة، كىك المعنى الباطني الذم دلت عميو 
فيمكا منيا أكثر مف السكرة، كبقية الصحابة لـ م

فيك تفسير إشارم مبني عمى فيـ . معناىا الظاىر
. كمعرفة بحقائؽ األمكر

فيو : كقد عمؽ ابف حجر في شرح الحديث بقكلو      
نما يدركو  جكاز تأكيؿ القرآف بما يفيـ مف اإلشارات، كا 
كيتمكف مف ذلؾ الفيـ مف رسخت قدمو في العمـ كفي 

. (ٗٔ)التقكل
فظاىر السكرة أف اهلل : طبي في مكافقاتوكقاؿ الشا      

أف يسبح بحمد ربو كيستغفره إذا نصره كفتح  أمر نبيو 
. (َٕ)عميو كباطنيا أف اهلل نعى إليو نفسو

فسركا  –نفيـ مف ىذا أف الصحابة رضكاف اهلل عمييـ      
القرآف بطريؽ اإلشارة، كالفيض اإلليي، كأف اهلل تعالى يمقي 

مف غير سبب اكتسابي أك حسي،  في قمب العبد عممان 
، كيسمى ىذا العمـ؛ (ُٕ)كيطمعو عمى أمكر تخفى عمى غيره

، كقد أشار القرآف الكريـ إلى ذلؾ   بالعمـ المدني
ا:بقكلو تعالى مٍَّمنىاهي ًمف لَّدينَّا ًعٍممن . [الكيؼ: ِٔ]كىعى

فالصحابة شغميـ تدبر القرآف الكريـ كتبلكتو،       
دعاؤه، كاقتربكا منو بعقكليـ كأركاحيـ، كشغميـ ذكر اهلل ك

كناجكا اهلل بكبلمو فكصمكا إلى دقائؽ المعرفة، كلطائؼ 
نابة القمب كالخشكع  األحكاؿ النفسية مف نقاء الركح، كا 

كالخشية أماـ جبلؿ اهلل، كالشعكر بالمحبة لو كاألنس بو، 
في  ىؤالء الصحابة الذيف سمككا طريؽ رسكؿ اهلل 

ليـ المعاني التي ال تظير إال لمف سمؾ  العبادة انكشفت
طريقيـ، فبل يحصؿ مثؿ ىذا العمـ إال لمف صفا قمبو، 

كطيرت نفسو، ككاف مبلزمان لذكر اهلل بعيدان عف 
الشيكات، طاىر الباطف مف كدكرات الدنيا كبيذا تحصؿ 

ليـ األنكار الربانية، كيعرفكف مف المعاني الخفية عف 
. (ِٕ)ال يدركو سكاىـالحسف الظاىر كيدرككف ما 

فطريؽ اإلشارة طريؽ مف طرؽ المعرفة ال يدركو       
نما لمف فتح  كؿ العمماء كال تظير اإلشارة لكؿ سالؾ، كا 
اهلل قمبو كأنار بصيرتو، كالمعنى الظاىر ىك المراد أكالن، 

كالمعنى اإلشارم معنى متكافؽ مع ظاىر المغة كال 
نما يضيؼ إلى المعنى  اإلشارم معنى يتعارض معو، كا 

جديدان ال يستطيع أحد أف ينكره ما داـ ال يتعارض مع 
. ظاىر المعنى القرآني

. شروط التفسير اإلشاري وضوابطه: المطلب الرابع
بعد أف بينا في المطالب السابقة معنى االتجاه       

اإلشارم في التفسير لغة كاصطبلحان كتحدثنا عف نشأتو 
. عف شركطو كضكابطو كأدلتو، نتحدث في ىذا المطمب

فالعمماء الذيف أجازكا االتجاه اإلشارم في التفسير كضعكا 
لو شركطان كضكابط ليككف بعيدان عف تأكيبلت الباطنييف 
المنحرفيف، كالقائميف بالتشيي، فإذا تكافرت ىذه الشركط 

:  كتحققت ىذه الضكابط، كاف مقبكالن كىي
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مف ىذه الشركط أف يككف المعنى   ول إلرط -1
اإلشارم مرتبطان مع المعنى الظاىر لؤللفاظ العربية لآلية 

القرآنية، كذلؾ ألف القرآف الكريـ نزؿ بمغة العرب 
ـٍ : كلسانيـ، قاؿ تعالى ًبيِّا لَّعىمَّكي ٍلنىاهي قيٍرآننا عىرى ًإنَّا أىنزى

ففيـ القرآف الكريـ يتكقؼ أكالن عمى . [يكسؼ: ِ]تىٍعًقميكفى 
نيا األساس، فارتباط المعاني فيـ المغة العربية، أل

القرآنية باأللفاظ العربية أمر ضركرم، ألف المفظ كسيمة 
. لتحصيؿ المعنى

كقد كشؼ أبك الميث السمرقندم في مقدمة تفسيره       
عف خطكرة تفسير القرآف الكريـ مف غير عمـ بالمغة 

العربية، فالتفسير غاية ال بد ليا مف كسيمة، كالكسيمة ىي 
فبل سبيؿ إلى فيـ : كفي ىذا يقكؿ. غة العربيةعمـك الؿ

القرآف إال بالنظر إلى مفردات األلفاظ مف لغة العرب 
كمدلكالتيا كاستعماليا بحسب السياؽ، كألف القرآف نزؿ 
، (ّٕ)بمغة العرب كال يمكف استيعاب المعاني إال بفيـ المغة
فيجب عمى المفسر معرفة طرؽ العرب في التعبير، 

ىـ في البياف؛ ألنيـ ىـ المخاطبكف بو، كما كمعرفة أساليب
يجب معرفة الحقيقة كالمجاز، ليحمؿ الكبلـ عمى الحقيقة 
أكالن، كال يعدؿ عنيا إلى المجاز إال إذا تعذرت الحقيقة، 

كال مانع مف الجمع بينيما إف لـ يكف في ذلؾ تعارض أك 
منافاة، كعمى ىذا فكؿ تفسير يجب أف يكافؽ مقتضى 

: العربي، كالمراد منو، كما قاؿ الفخر الرازمظاىر المفظ 
نزؿ القرآف بمغة العرب فبل يجكز حممو عمى خبلؼ ما "

فالخركج عنيا يؤدم . (ْٕ)يككف حاصبلن في لغة العرب
إلى دخكؿ اآلراء الباطمة، كيفتح الطريؽ أماـ أىؿ األىكاء 
لتحريؼ معاني القرآف الكريـ، ألنو كضع لمكبلـ في غير 

لفاظ ىي أكعية المعاني كالتكميؼ مرتبط مكضعو، فاأل
بيذه األلفاظ الظاىرة، كال يرتبط بالمعاني اإلشارية البعيدة 

التي ال يدؿ عمييا، فمف جيؿ المفظ لـ يفيـ المعنى، 
، كما أنو ال يمكف أف (ٕٓ)فالمغة آلة لعمـ كتاب اهلل تعالى

يكمؼ اهلل تعالى عباده إال بالمغة التي يفيمكنيا مف 
ألفاظيـ، فالمعنى الباطني أك اإلشارم ال يككف  مدلكالت

خارجان عف مدلكؿ المفظ القرآني الظاىر مف لساف العرب، 

بؿ يككف مدلكلو، كلو شاىد نصان أك ظاىران يشيد لصحتو، 
. (ٕٔ)حتى ال يككف دعكل مف غير دليؿ

  :ارمػكىذا الشرط ىك الضابط األكؿ لمتفسير اإلش      
ألف مخالفتيا يؤدم إلى فتح كىك عدـ مخالفة المغة، 

الباب أماـ أىؿ الزيغ كالضبلؿ كأىؿ األىكاء لتحريؼ 
كتاب اهلل، فما كرد مخالفان لمغة ال يقبؿ ككؿ ما نقؿ عف 

كما تدؿ . السمؼ الصالح جار عمى ما تقتضيو العربية
كمف أمثمة ذلؾ ما جاء في تفسير . عميو األدلة الشرعية

بىا :قكلو تعالى رىةى فىتىكيكنىا ًمفى كىالى تىٍقرى ىىًذًه الشَّجى
، فقد فسرىا سيؿ التسترم بأف النيي [البقرة: ّٓ]اٍلظَّاًلًميفى 

لـ يقع عف مجرد األكؿ، بؿ عما ينشأ عف األكؿ مف 
السككف لغير اهلل، إذ لك انتيى عما نيى اهلل عنو لكاف 

ساكنان هلل كحده، فمما لـ يفعؿ كسكف إلى أمر في الشجرة 
شيطاف كىك الخمكد في الجنة أضاؼ اهلل إليو غره بو اؿ

: [سكرة طو: ُِِ-ُُِ]لفظ العصياف، كما جاء في 
بَّوي فىغىكىل ـي رى ى آدى مىٍيًو * كىعىصى بُّوي فىتىابى عى ثيَـّ اٍجتىبىاهي رى

. (ٕٕ)كىذا صحيح مقبكؿ كىىىدىل
كلـ يرد اهلل معاني األكؿ في : "قاؿ التسترم      

نما أراد  معاني مساكنة اليمة مع شيء ىك الحقيقة، كا 
غيره أم ال ييتـ بشيء ىك غيره، فآدـ صمكات اهلل عميو 
لـ يعتصـ مف اليمة كالفعؿ في الجنة، فمحقو ما لحقو 
مف أجؿ ذلؾ، ككذلؾ مف ادعى ما ليس لو، كساكنو 

 عز قمبو ناظران إلى ىكل نفسو فيو لحقو الترؾ مف اهلل
مو، فيعصمو مف ف رحأ كجؿ مع ما حؿ عميو نفسو إلى

تدبيره كينصره عمى عدكه كعمييا، يعني إبميس، فأىؿ 
الجنة معصكمكف فييا مف التدبير الذم كانكا بو في دار 
الدنيا، فآدـ صمكات اهلل عميو لـ يعصـ مف مساكنة قمبو 
تدبير نفسو بالخمكد لما أدخؿ الجنة، أال ترل أف الببلء 

ت بو دخؿ عميو مف أجؿ سككف القمب إلى ما كسكس
نفسو، فغمب اليكل كالشيكة عمى العمـ كالعقؿ كالبياف 

كنكر القمب لسابؽ القدر مف اهلل تعالى حتى انتيى كما 
 .(ٖٕ)"إف اليكل كالشيكة يغمباف العمـ كالعقؿ:"قاؿ النبي 
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فىبلى تىٍجعىميكٍا ًلٌمًو :كمثؿ ذلؾ في تفسير قكلو تعالى      
: ، ففسر التسترم األنداد[البقرة: ِِ]أىندىادان كىأىنتيـٍ تىٍعمىميكفى 

النفس األمارة بالسكء، المتطمعة : اد، فأكبر األضدادداألض
كىذا المعنى . (ٕٗ)إلى حظكظيا كمناىا بغير ىدل مف اهلل

ف لـ يكف مف األضداد التي عبدكىا إال  أنو جعؿ ذلؾ كا 
ندا في االعتبار الشرعي، بعدـ مراعاة حقكؽ خالقو، كىذا 

 .(َٖ)بو الند بالنسبة لندهىك الذم يعنى 
ف لـ تنزؿ فييا،        فأنزؿ اآلية عمى النفس األمارة كا 

نما نزلت في كؿ ما يعبد مف دكف اهلل مف أصناـ  كا 
. كشياطيف
كقد كضح الشاطبي تفسير التسترم ليذه اآلية       

إنو لـ يعف إف ىذا ىك تفسير اآلية، : كبيف إشارتو فقاؿ
تبار الشرعي الذم شيد لو االع... كلكف أتى بما ىك
أحدىما أف الناظر قد يأخذ مف : القرآف مف كجيتيف

معنى اآلية معنى مف باب االعتبار فيجريو فيما لـ تنزؿ 
فيو، ألنو يجامعو في القصد أك يقاربو، ألف حقيقة الند 
أنو المضاد لنده الجارم عمى مناقضتو، كالنفس األمارة 

اعاة حظكظيا الىية ىذا شأنيا ألنيا تأمر صاحبيا بمر
أك صادة عف مراعاة حقكؽ خالقيا، كىذا ىك الذم يعنى 

بو الند في نده، ألف األصناـ نصبكىا ليذا المعنى 
: ثـ يدلؿ الشاطبي عمى ما ذىب إليو كيقكؿ... بعينو

ـٍ :كشاىد صحة ىذا االعتبار قكلو تعالى ذيكٍا أىٍحبىارىىي اتَّخى
ـٍ أىٍربىابنا مِّف دي  كىـ لـ يعبدكىـ  [التكبة: ُّ] كًف الٌموً كىريٍىبىانىيي

مف دكف اهلل كلكنيـ ائتمركا بأمرىـ، كانتيكا عما نيكىـ 
.. عنو كيؼ كاف

كالثانية أف اآلية نزلت في أىؿ األصناـ، فإف       
بالنسبة إلييـ، أال ترل أف عمر  ان ألىؿ اإلسبلـ فييا نظر

قاؿ لبعض مف تكسع في  –بف الخطاب رضي اهلل عنو
: أيف تذىب بكـ ىذه اآلية: لدنيا مف أىؿ اإليمافا
ـي الدٍُّنيىا يىاًتكي ـٍ ًفي حى ككاف [ األحقاؼ: َِ]أىٍذىىٍبتيـٍ طىيِّبىاًتكي

نما أنزلت في الكفار لقكلو  ىك يعتبر نفسو بيا، كا 
مىى النَّاًر أىٍذىىٍبتيـٍ :تعالى كا عى يىٍكـى ييٍعرىضي الًَّذيفى كىفىري كى

ـٍ ؼً  نفسيا فسيدنا عمر رضي اهلل عنو  ...مطىيِّبىاًتكي
أجرل معنى اآلية في معنى لـ تنزؿ فيو خكفان منو أف 
يككف التكسع في المباحات سببان في الحرماف مف نعيـ 

. (ُٖ)اآلخرة كمتاعيا
:  الإلرط الثاني -2

أف ال يخالؼ المعنى اإلشارم نصان مف نصكص       
ند المفسريف الشريعة فكؿ معنى مف المعاني التي ترد ع

اإلشارييف تعرض عمى الكتاب كالسنة، فإف كافقيما قبؿ، 
ال كاف مردكدان عمى صاحبو ألف الشريعة ىي الحاكمة،  كا 

: كفي ىذا المعنى يقكؿ الجنيد: كىي التي يقاس بيا الناس
.  (ِٖ)"مذىبنا مقيد بأصكؿ الكتاب كالسنة"

 فيذه اإلشارات التي تظير ألرباب السمكؾ مف أىؿ      
اإليماف يتطرؽ إلييا ما يتطرؽ لبلجتياد، كقد سماىا ابف 

كالقـك يمكح ألحدىـ أنكار ىي مف ثمرات : القيـ أنكاران فقاؿ
اإليماف، كمعامبلت القمكب، كآثار األحكاؿ الصادقة فيفيد 
الظف كال يفيد اليقيف فتعرض ىذه الكشكؼ عمى الكتاب 

ال رفض ق لعدـ ، كعدـ رفض(ّٖ)كالسنة فإف قببله صح، كا 
منافاتو لظاىر القرآف كلكجكد الشاىد الذم يعضده مف 

كلذلؾ ال تقبؿ إشارة إف لـ يكف معناىا صحيحان . (ْٖ)الشرع
في نفسو، كال يعرض عف المعنى الظاىر إال بقرينة مف 

. حكـ شرعي ثابت
إف الضابط الثاني لممعاني اإلشارية : كليذا نقكؿ      

إف كانت ال تخالؼ : يفالتي تردنا عف المفسريف اإلشارم
ف كاف ال يستقيـ تأكيميا مع الشرع كمع  الشرع تقبؿ كا 

كىي كتاب : الظاىر ترد كال تقبؿ، ألف حفظ الشريعة أىـ
جماع األمة اهلل تعالى كسنة نبيو  كقد بيف األلكسي . كا 

فبل يجكز تقميد أىؿ الكشؼ في : "ىذا الضابط بقكلو
لغير كممزمان كشفيـ، ألف الكشؼ ال يككف حجة عمى ا

كقكلنا تقبؿ إف كانت ال تخالؼ الشرع، ال نعني . (ٖٓ)"لو
نما نعني عدـ رفضو  كجكب األخذ بو لعامة الناس كا 
ألنو مف قبيؿ الكجدانيات، كىي أمر يجده المفسر مف 

. (ٖٔ)"نفسو
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: الإلرط الثالث -3
أف يككف المعنى اإلشارم متكافقان مع المعنى       

ديدان يعضد المعنى المفظي، ال الظاىر، كمضيفان معنى ج
نما ىك إشارة مف المفظ  يحؿ محمو كال يطغى عميو، كا 

يفيميا مف فتح اهلل بصائرىـ بمعاف مستنبطة مف المعنى 
الظاىر مف مدلكالت األلفاظ مع عدـ المخالفة الشرعية، 
فإذا تناقضت المعاني اإلشارية مع المفظ الظاىر رفضت 

ادعى عممان بباطف، كذلؾ  مف: "كفي ىذا يقكؿ ابف تيمية
يخالؼ الظاىر كاف مخطئان، أك ممحدان، أك زنديقان، أك 
جاىبلن ضاالن، فالمعنى الباطني المقبكؿ ىك ما كافؽ 

الذم تعبد اهلل بو عباده، كال مانع مف . (ٕٖ)"المعنى المفظي
داللة المعنى الظاىر عمى معاف أخرل أك يؤخذ منو معاف 

تقدـ عمى المعنى الظاىر أخرل كلكف ىذه المعاني ال 
كليس . الذم يفيـ مف المغة حتى ال يقع الخطأ كالضبلؿ

كفي ىذا يقكؿ الشيخ تاج الديف . إحالة لمظاىر عف ظاىره
عمـ أف تفسير ىذه الطائفة ا: "ابف عطاء اهلل اإلسكندرم

لكبلـ اهلل، ككبلـ رسكلو بالمعاني العربية، ليس إحالة 
اآلية مفيـك منو ما لمظاىر عف ظاىره، كلكف ظاىر 

جمبت اآلية لو، كدلت عميو في عرؼ المساف، كثـ إفياـ 
باطنو تفيـ عند اآلية كالحديث لمف فتح اهلل قمبو كقد جاء 

فبل يصدنؾ عف تمقي " لكؿ آية ظير كبطف: "في الحديث
ىذا : ىذه المعاني منيـ أف يقكؿ لؾ ذك جدؿ كمعارضة

نما إحالة لكبلـ اهلل ككبلـ رسكلو، فميس ذ لؾ بإحالة، كا 
إال ىذا، كىـ لـ : ال معنى لآلية: يككف إحالة لك قالكا

يقكلكا ذلؾ بؿ يقركف الظكاىر عمى ظكاىرىا، مرادان بيا 
. (ٖٖ)"مكضكعاتيا، كيفيمكف عف اهلل تعالى ما أفيميـ

فيذه الطبقة مف المفسريف اإلشارييف بمغت مف       
م ففسرت النقاء كالصفاء ما امتزجت بو بالحب اإللو

القرآف الكريـ بفيكضات ربانية ال تبعد عف داللتو المغكية 
كالشرعية، كما أشار إلى ذلؾ القشيرم في تفسير قكلو 

ا تينًفقيكٍا :تعالى مى ا تيًحبُّكفى كى تَّى تينًفقيكٍا ًممَّ لىف تىنىاليكٍا اٍلًبرَّ حى
ًميـه  لما كاف : فقاؿ [آؿ عمراف: ِٗ]ًمف شىٍيءو فىًإفَّ الٌموى ًبًو عى
: التي لمتبعيض فقاؿ( مف)كجكد البر مطمكبان ذكر فيو 

فمف أراد البر فمينفؽ مما يحبو البعض، ( مما تحبكف)
فمينفؽ جميع ما يحبو، كمف أنفؽ ( البار)كمف أراد 

محبكبو مف الدنيا كجد مطمكبو مف الحؽ تعالى، كمف 
إذا : كاف مربكطان بحظكظ نفسو لـ يحظ بقرب ربو كيقاؿ

محبكبؾ فمتى تصؿ  تصؿ إلى البر إال بإنفاؽ كنت ال
كىذه إشارة . (ٖٗ)"إلى البار كأنت تؤثر عميو حظكظؾ

تعني أف اإلنساف لف يناؿ البر كىي الجنة إال بإنفاؽ ما 
يحبو مف الماؿ، مؤثران البر عمى ما سكاه، فإذا أراد القرب 

مف ربو كالحصكؿ عمى رضاه عميو أف يتخمص مف 
ة ىكاه، كىذه إشارة أيضان إلى الزىد حظكظ نفسو، كمتابع

في الدنيا كالرغبة فيما عند اهلل، كقطع حظكظ النفس 
كمعالجة خطراتيا، كحصر كجية اإلنساف إلى الدار 

 .اآلخرة كالسككف إلى ربو
فبل بد مف التسميـ بأف المعنى الظاىر ىك المراد       

أكالن إذ ال يطمع في الكصكؿ إلى الباطف قبؿ إحكاـ 
اىر، كمف ادعى فيـ أسرار القرآف كلـ يحكـ التفسير الظ

الظاىر فيك كمف ادعى البمكغ إلى صدر البيت قبؿ أف 
فبل بد مف معرفة المعنى الظاىر أكالن . (َٗ)يجاكز الباب

. (ُٗ)كأنو المراد الذم ينساؽ إليو الذىف قبؿ غيره
فبل يدعي أف المعاني اإلشارية ىي المرادة كحدىا       

ر، ألف اهلل تعالى أمرنا بالعمؿ بمفيـك ظاىر دكف الظاه
األلفاظ، كالخركج عف ىذا الظاىر يؤدم إلى دخكؿ 

اآلراء الباطمة كفتح الطريؽ أماـ األىكاء كأىؿ الباطؿ 
لتحريؼ القرآف الكريـ كما فسر بعضيـ قكؿ اهلل 

مف : ِٓٓ] ...مىف ذىا الًَّذم يىٍشفىعي ًعٍندىهي ًإالَّ ًبًإٍذًنوً :تعالى
إشارة ( ذم)مف الذؿ ( مف ذؿ: )، فقاؿ معناه[سكرة البقرة

فيذا . أمر مف الكعي( ْ)يشؼ مف الشفاء )إلى النفس 
لحاد ظاىر، ألنو خركج  التفسير كأمثالو انحراؼ باطؿ كا 

كتحميؿ لمكبلـ . (ِٗ)عف المعنى الظاىر كمناقض لو
. (ّٗ)عمى ما ال يحتممو، ككضع لمكبلـ في غير مكضعو

بأف ال يككف المعنى : ك الضابط الثالثكىذا ق      
مخالفان لظاىر النص القرآني بؿ يضيؼ معنى جديدان 
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لممعنى المفظي كما أشرنا سابقان في تفسير ابف عباس 
 .لمعنى سكرة النصر

:  الإلرط الرابع -4
أف ال يككف التفسير اإلشارم متفقان مع التأكيبلت        

معنى مف المعاني الباطنية كذلؾ بتحميؿ النص القرآني 
ال يقبمو العقؿ كبالخركج عف الضكابط المغكية 

كالشرعية، ألف ذلؾ تحميؿ لمنص ما ال يحتمؿ، كما 
 يقتضي الحكـ عمى مراد اهلل تعالى، كمراد رسكلو 

فالباطنيكف أخضعكا نصكص . (ْٗ)بالظف كالتخميف
القرآف الكريـ لما يؤمنكف بو مف فكرة كحدة الكجكد، أك 

مختزنة في أذىانيـ فحرفكا المعاني تحريفان كجكد فكرة 
فاحشان كخرجكا بالقرآف عف مقصده األساسي، كصرفكا 

المفظ القرآني عف ظاىره بغير دليؿ، كجعمكا القرآف 
تابعان لنظرياتيـ كأفكارىـ، فيذا كأمثالو تفسير بالرأم 

. كاليكل مف غير دليؿ شرعي أك نقمي أك لغكم
منيا ما ثبت : (ٓٗ)كتبيـكأمثمة ذلؾ كثيرة في       

عندىـ مف عالـ مثالي ليذا العالـ المحسكس، فكؿ ما 
في ىذا الكجكد مف ماديات فميا في عالـ الركحانيات 
مثاؿ كشبيو، فإذا ما تحدث القرآف عف قصة مكسى 
كما جرل لو مع قكمو حممكا ذلؾ عمى النفس كالقمب 
كالصراع بينيما، كما ينزؿ عمى القمب مف معاف، كما 

يدرؾ مف أسرار، فالفكرة عندىـ جاىزة قبؿ تفسير 
كتاب اهلل، كىذا تعسؼ ظاىر باطؿ، ال داللة فيو عمى 

. المعنى، ال ظاىرة كال باطنة كىذا ىك الرأم المذمـك
فالذيف ينحرفكف بالمعنى عف ظاىر المفظ المغكم،       

أك يخالفكف نصكص الكتاب كالسنة ال يقبؿ منيـ، 
عقائد فاسدة باطنية تعمدكا أف  كيككف ىؤالء أصحاب

يفسركا القرآف بما يتفؽ كنكاياىـ السيئة، كيتفؽ مع 
. عقيدتيـ الباطنية الفاسدة

أف يككف المعنى اإلشارم بعيدان : كالضابط الرابع      
. عف التأكيبلت الفاسدة التي ال تتفؽ مع الشرع

:  الإلرط الخامس -5

كمفيف، لمعمؿ أف يككف المعنى كاضحان لعمـك الـ      
بما فيو، كاالتعاظ بو، فميس في القرآف معنى لمعكاـ، 

كمعنى لمخكاص، أك ألغاز أك حقائؽ مستكرة عف 
العكاـ ال يفيمكنيا، كال يعرفيا إال المعصـك كما يقكؿ 

الباطنيكف المنحرفكف، بؿ يجب أف يككف المعنى 
ألف الشريعة "الظاىر كالمعنى الباطف كاحدان لمعمـك 

ف عبارة ع ف الظاىر، كالحقيقة عبارة عف الباطف، كا 
كاف ال يناقضو كال يخالفو فيك ىك، فيزكؿ بو 

االنقساـ، كال يككف لمشرع سر ال يفشى، بؿ يككف 
كالباطف إف كاف مناقضان . (ٔٗ)"الخفي كالجمي كاحدان 

. لمظاىر ففيو إبطاؿ لمشرع كىك كفر
 أف ال يقبؿ: كالضابط الخامس لمتفسير اإلشارم      

إف كاف المعنى غامضان، كيككف مخالفان لكتاب اهلل تعالى 
ٍلنىآ ًإلىٍيؾى آيىاتو بىيِّنىات:حيث يقكؿ سبحانو لىقىٍد أىنزى : ٗٗ]كى

لكؿ مف أراد أف يتعظ أك يتذكر  (ٕٗ)، أم كاضحات[البقرة
. فيعمؿ بما فيو

:  خاتمة
كبعد ىذه الجكلة السريعة مع االتجاه اإلشارم في       

كبياف صحتو، كأنو ال يتعارض مع التفسير التفسير 
نما يضيؼ معنى زائدان يحتـر الحياة الركحية  المغكم، كا 
لئلنساف، نذكر أىـ النتائج التي تكصؿ إلييا البحث، 

:  كىي
أف التفسير اإلشارم ال يتعارض مع التفسير المغكم  -ُ

نما يضيؼ معنىن زائدان، كىذا المعنى يشترط أف ال  كا 
مذىبنا مقيد بأصكؿ : رعيان كما قاؿ الجنيديخالؼ نصان ش

الكتاب كالسنة كالمعنى الظاىر مقدـ عند المفسريف 
اإلشارييف عمى المعنى اإلشارم بخبلؼ الباطنييف الذيف 
قدمكا المعنى الباطني المنحرؼ عمى فيـ النص بؿ نفكا 

فقدمكا المبادئ . ق غير مرادفٌ إ: المعنى الظاىرم كقالكا
تنقكىا، ككضعكا مقدمات مسبقة ليذه الفاسدة التي اع

المبادئ كربطكا بيف مقدماتيـ كمبادئيـ التي ال تتفؽ مع 
الشريعة كتعسفكا في تأكيؿ اآليات القرآنية إلخضاع ىذه 
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المعاني ألباطيميـ التي يريدكف تركيجيا، كفمسفاتيـ التي 
. اكتسبكا مف خارج المعاني اإلسبلمية

فسير الباطني المنحرؼ أف التفسير االشارم غير الت -ِ
الذم يخرج عف حدكد الشرع كالمغة، فالتصكؼ معناه 

ر اهلل ػااللتزاـ بالشريعة كتطبيؽ أكاـ
. كعدـ الخركج عف كتاب اهلل كسنة رسكؿ اهلل 

 أف التفسير االشارم يظير لممتقيف المتدبريف لمقرآف -ّ
، ىؤالء يعطييـ اهلل فيمان ال السالكيف سبيؿ رسكؿ اهلل 

ارض مع المعنى المغكم كاالتجاه االشارم مف عنده، يتع
في تفسير اآليات القرآنية النابع مف تقكل اهلل نتيجة 

التربية السمككية يحقؽ الكماؿ باتباع أكامر اهلل كاجتناب 
كالفيـ الذم فيمو سيدنا عمر كابف عباس مف . نكاىيو
اليـك أكممت لكـ كآية  إذا جاء نصر اهلل كالفتحسكرة 
. ..نكـدم
أف التصكؼ الحقيقي كالمعاني كاإلشارات التي  -ْ

تصدر عف أرباب السمكؾ، تظير القيـ السامية التي 
تبلئـ فطرة اإلنساف، كىذه القيـ تحارب القيـ السمبية 

المنتشرة بيف الشعكب كاألمـ غير المسممة، مثؿ التفرقة 
العنصرية البغيضة التي يعاني منيا العالـ في الكقت 

ر، فكما استطاع التصكؼ في الماضي بنشر الحاض
اإلسبلـ فيك قادر اليـك عمى ذلؾ كنحف بأمس الحاجة 

.  (ٖٗ)إلى ىذه القيـ
اإلشارة إلياـ، كاإللياـ قد يككف ترجيحان ألحد أمريف،  -ٓ

كىذا الترجيح يعتمد عمى نكر ينقدح : كما يقكؿ ابف تيمية
كىذا في قمب المؤمف كيككف أقكل مف األدلة الضعيفة، 

. (ٗٗ)ما فسر بو االستحساف
خضاعيا  -ٔ أف الخركج عف ظاىر النصكص القرآنية كا 

لمقدمات مسبقة، كنظريات فمسفية مرفكض يجب رده 
ألنو يخالؼ الشريعة، كحفظ الشريعة أىـ مف حفظ تأكيؿ 

ىؤالء الخارجيف عمييا فإذا ابتعد اإلنساف عف التقرب 
ٍف : تعالى إلى اهلل فسيبقى تائيان شاردان كما قاؿ مى كى

نىٍحشيريهي يىٍكـى  نكان كى أىٍعرىضى عىف ًذٍكًرم فىًإفَّ لىوي مىًعيشىةن ضى
ًة أىٍعمىى [ طو: ُِْ]اٍلًقيىامى

إف سكء الفيـ لمعنى التصكؼ ال مبرر لو بؿ يجب  -ٕ
عمى المسمـ السعي لمفيـ الصحيح لمعنى التصكؼ كأنو 

ئؽ ال يتنافى مع نصكص الكتاب كالسنة، كمعرفة حقا
 .األمكر قبؿ الخكض فييا

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

: الهوامش
                                              

، جامع (ىَُّت )الطبرم، أبك جعفر محمد بف جرير  (ُ)
البياف عف تأكيؿ آم القرآف، دار الكتاب العربي، 

 .ََِ، صُبيركت، ج

 فتحي الدريني، دراسات كبحكث في الفكر: ينظر( ِ)
ـ، ُٖٗٗ، دار قتيبة، بيركت، ُاإلسبلمي المعاصر، ط

 .َِٗ-ِٖٗ، صُج

الزرقاني، محمد عبد العظيـ، مناىج العرفاف في : ينظر (ّ)
، ِ، دار الكتب العممية، بيركت، جُعمـك القرآف، ط

كالقطاف، مناع، مباحث في عمـك القرآف، . ٕٖص
كالذىبي، محمد حسيف، التفسير كالمفسركف، . ِٓٗص
كعبد الحميد، . ِّٓ، صِـ، جُٕٔٗر، ، مصِط

محسف، كالدكرم، قحطاف، التفسير، دار المعرفة، كزارة 
 .َُـ، صَُٖٗالتعميـ العالي، بغداد، 

الغمارم، عبد اهلل محمد الصديؽ القمارم الحسني، بدع  (ْ)
، دار الطباعة المحمدية، القاىرة، ُالتفاسير، ط

 .ُُٓـ، صُٓٔٗ

، ٓـ، لساف العرب، جابف منظكر، محمد بف مكر (ٓ)
 .َُٔص

، ُمؤسسة الرسالة، ط: آبادم، القامكس المحيط الفيركز (ٔ)
 .ٕٔ، صِج

ت )الجرجاني، الشريؼ عمي بف محمد بف عمي الحنفي  (ٕ)
مطبعة مصطفى البابي الحمبي، : ، التعريفات(ىُٖٔ

فسر الجمعية بأنيا اجتماع اليمـ في ) ٗٔمصر، ص
 (.اؿ بو عما سكاهالتكجو إلى اهلل تعالى كاالشتغ



 عبد الرحيم الزقة ..............................................................................االتجاه اإلشاري في تفسير القرآن الكريم

العدد  ،د الثالثالمجل                                                          المجلة األردنية في الدراسات اإلسالمية
 م2007/ ه 1428، (1)

191 

 

ت )ابف قيـ الجكزية، شمس الديف محمد بف أبي بكر  (ٖ)
محمد حامد الفقي، : ، مدارج السالكيف، تحقيؽ(ىُٕٓ

 .ُْٔ، صِـ، جُِٕٗدار الكتاب العربي، بيركت، 

، (ىْٕٗت )الزركشي، بدر الديف محمد بف عبد اهلل  (ٗ)
محمد أبك : ، تحقيؽَٔ، صّالبرىاف في عمـك القرآف، ج

، ُالفضؿ إبراىيـ، مطبعة دار إحياء الكتب العربية، ط
 .، كسعكد، التفسير اإلشارم، بغدادَُٕمصر، ص

أبك القاسـ عبد الكريـ بف ىكازف بف عبداهلل : القشيرم (َُ)
، الرسالة (ىْٓٔت )القشيرم النيسابكرم الشافعي 

، ُ، دار الكتب الحديثة، مصر، جُالقشيرية، ط
لجكزية، مدارج السالكيف، ابف قيـ ا: كانظر. َِِص
 .ٖٔ، صّج

، مطبعة ُالجاحظ، أبك عثماف، البياف كالتبييف، ط (ُُ)
 .ٖٕ، صُىاركف، القاىرة، ج

 .السابؽ نفسو (ُِ)

األلكسي، أبك الفضؿ شياب الديف السيد محمكد  (ُّ)
اآللكسي، ركح المعاني،دار الفكر لمطباعة كالنشر، 

 .ٕ، صُبيركت، ج

د الرحمف، أصكؿ التفسير العؾ، خالد عب :ينظر( ُْ)
ـ، ُْٗٗكقكاعده، دار النفائس لمطباعة كالنشر، 

 .َِٔبيركت، ص

الدريني، فتحي، دراسات كبحكث في الفكر اإلسبلمي  (ُٓ)
 .ِٖٖ، صُالمعاصر، ج

 .َِٔالعؾ، أصكؿ التفسير كقكاعده، ص (ُٔ)

، ِالذىبي، محمد حسيف، التفسير كالمفسركف، ج (ُٕ)
م ضكء المذاىب التفسير كمناىجو ؼ. ّّٖص

 .ُٖٖاإلسبلمية، كلـ يذكر اسـ المطبعة، القاىرة، ص

، بيركت، ّالصابكني، مختصر تفسير ابف كثير، ط (ُٖ)
 .ٔٗ، صّج

، صحيح (ىِٔٓت )البخارم، محمد بف إسماعيؿ (ُٗ)
كتاب التيجد، باب قياـ النبي صمى اهلل عميو : البخارم

 (.َُُّ)كسمـ، رقـ الحديث 

كتاب فضائؿ ليمة القدر، : لبخارمالبخارم، صحيح ا (َِ)
 (.َِِْ)رقـ الحديث 

 

، (ىَٓٓت )الغزالي، أبك حامد، محمد بف محمد  (ُِ)
. ُٗ، صُإحياء عمـك الديف، دار المعرفة، بيركت، ج

 .ُٗ، صُٔكاأللكسي، ركح المعاني، ج

كقاؿ . ُُِ، صٖالطبراني، المعجـ الكبير، ج (ِِ)
 .ِٖٔالييثمي إسناده حسف، معجـ الزكائد، ص

ابف تيمية، مجمكعة الرسائؿ كالمسائؿ، تحقيؽ محمد رشيد  (ِّ)
 .ٗ، صٓ، مطبعة المنارة، القاىرة، جُرضا، ط

 .ْٕ، صُْاأللكسي، ركح المعاني، ج (ِْ)

. ِِّ، صّابف قيـ الجكزية، مدارج السالكيف، ج (ِٓ)
 .ُّٖكمشعاف مسعكد، التفسير اإلشارم، ص

 عف رب العالميف، عبلـ المكقعيفإابف قيـ الجكزية،  (ِٔ)
ر، ػطو عبد الرؤكؼ سع: دار الجيؿ، بيركت، تعميؽ

 .ُٕٓ، صُج 

المدرس، الشيخ عبد الكريـ محمد، مكاىب الرحمف في  (ِٕ)
 .ِٕٕ، صٓتفسير القرآف، ج

أحمد : أحمد، مسند اإلماـ أحمد بف حنبؿ، تحقيؽ (ِٖ)
، ٔمحمد شاكر، مطبعة دار المعارؼ، مصر، ج

، ُٓ، صٓج: لبخارمكالبخارم، صحيح ا. ٓٓص
 .ُُٓ، صٕج: كمسمـ، صحيح مسمـ

، ُمطابع الرياض، ط: ابف تيمية، مجمكع الفتاكل (ِٗ)
 .ْٔ، صَِج

 .َِٓ، صُُالسابؽ، ج (َّ)

 .ْٕ، صَِ، جّْٕ، صَُالسابؽ، ج (ُّ)

 .ِْ، صٓابف تيمية، مجمكع الرسائؿ كالمسائؿ، ج (ِّ)

 ابف تيمية، الفرقاف بيف أكلياء الرحماف كأكلياء (ّّ)
. ٓٓ-ّٓالشيطاف، المكتب اإلسبلمي، بيركت، ص

 .ُِْالتفسير االشارم، ص: كانظر

النسفي، عمر النسفي، العقائد النسفية، بشرح سعد الديف  (ّْ)
 .ُْالتفتازاني، دار إحياء الكتب العربية، مصر، ص

 .ِّٓ، صِالذىبي، التفسير كالمفسركف، ج (ّٓ)

 .ُٖٔ، صُالقشيرم، الرسالة القشيرية، ج (ّٔ)

، تفسير (ىِّٖت )التسترم، سيؿ بف عبد اهلل  (ّٕ)
التسترم، دار الكتب العممية، بيركت، عمؽ عميو ككضع 

 .ُٕحكاشيو محمد باسؿ عيكف السكد، ص

 .السابؽ نفسو (ّٖ)

 .ِٕالسابؽ، ص (ّٗ)
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كاآللكسي، ركح . ُٔ، صُالغزالي، األحياء، ج (َْ)
  .ٕٕ، صُُالمعاني، ج

بد اهلل، محمد بف عبد اهلل، الحاكـ النيسابكرم، أبك ع (ُْ)
المستدرؾ عمى الصحيحيف، دار الكتب العممية، بيركت، 

. ّْٔ، صْمصطفى عبد القادر عطا، ج: ، تحقيؽُط
كقاؿ السيكطي في اإلتقاف، حديث مرسؿ لو شكاىد كثيرة 

 .ِِِ، صْيرتقي إلى درجة الصحة، اإلتقاف، ج

  .ُْٖ، صِابف قيـ الجكزية، مدارج السالكيف، ج (ِْ)

 .ُٖ، صِالزركشي، البرىاف، ج (ّْ)

 .ُّٗمشعاف، التفسير اإلشارم، ص (ْْ)

الدكرم، قحطاف عبد الرحمف، كرشدم عمياف، أصكؿ  (ْٓ)
اعة  ػر لمطبػ، دار الفؾِ ، ط الديف اإلسبلمي
 .ِّٓ، صََِِكالنشر، عماف، 

 .ُّٓ، صُالتسترم، لطائؼ اإلشارات، ج (ْٔ)

 .ّّٓ، صِالذىبي، التفسير كالمفسركف، ج (ْٕ)

، ّالمدرس، مكاىب الرحمف في تفسير القرآف، ج (ْٖ)
 .ُٓص

أحمد، مسند . ُّ، صٗالبخارم، صحيح البخارم، ج (ْٗ)
 .ّٓ، صِج: أحمد

الشاطبي، أبك إسحاؽ، المكافقات، تحقيؽ كتعميؽ محمد  (َٓ)
، . َّٕ، صّعبد اهلل دراز، ج السمرقندم، بحر العمـك

 .َِْ، صُج

 .ِِِ، صّرج السالكيف، جابف قيـ الجكزية، مدا (ُٓ)

 .ُٔالتسترم، تفسير التسترم، ص (ِٓ)

 .ُٗ-ُٖالسابؽ، ص (ّٓ)

محمد بف إسماعيؿ أبك عبداهلل البخارم الجعفي،  (ْٓ)
دار ابف كثير : الجامع الصحيح المختصر، الناشر

، ٓمصطفى البغا، ج. د: ، تحقيؽّاليمامة، بيركت، ط
 (.ُّٕٔ)، رقـ الحديث ِّْٖص

ف بف أحمد أبك حاتـ التميمي البستي، محمد بف حبا (ٓٓ)
صحيح ابف حباف بترتيب ابف بمباف، مؤسسة الرسالة، 

شعيب األرنؤكط، : ، تحقيؽ(ـُّٗٗ)، ِبيركت، ط
 .إسناده حسف: ، كقاؿ شعيبِٕٔ، صُج

أحمد بف عمي بف المثنى أبك يعمى المكصمي التميمي،  (ٔٓ)
 ـ،ُْٖٗمسند أبي يعمى، دار المأمكف لمتراث، دمشؽ، 

 

إسناده : ، قاؿَٖ، صٗحسيف سميـ أسد، ج: تحقيؽ
 (.ُْٗٓ)صحيح، رقـ الحديث 

 (.َّْٓ)رقـ الحديث  ِٕٖالمرجع السابؽ نفسو،  (ٕٓ)

سميماف بف أحمد بف أيكب أبك القاسـ الطبراني، المعجـ  (ٖٓ)
الكبير، مكتبة العمـك كالحكـ، المكصؿ الطبعة الثانية، 

مجيد اؿحمدم بف عبد: ـ، تحقيؽُّٖٗ/ىَُْْ
 (.ََُُٕ)، رقـ الحديث َُٓ، صَُالسمفي، ج

 .ُّٓ، صٗالسابؽ، ج (ٗٓ)

نكر الديف عمي بف أبي بكر الييثمي، مجمع : كانظر (َٔ)
، ٕالزكائد كمنبع الفكائد، دار الفكر، بيركت، ج

. ِٖٗ، صُالغزالي، إحياء عمـك الديف، ج. ِّْص
، دراسة كتحقيؽ: كانظر عبد : السمرقندم، بحر العمـك
 .َِْ، صُيـ الزقة، جالرح

 ،مسند عبد الرحمف بف عكؼ، الناشر دار ابف حـز (ُٔ)
 .ُٕصبلح ابف عايض الشبلحي، ص: بيركت، تحقيؽ

، ِمحمد حسيف الذىبي، التفسير كالمفسركف، ج. د (ِٔ)
 .ّْٓص

 .ِٗٓ، صِالذىبي، التفسير كالمفسركف، ج (ّٔ)

كمسمـ، . ِّْٕ، صٓالبخارم، صحيح البخارم، ج (ْٔ)
 .َُٖ، صٕسمـ، جصحيح ـ

 .ٖٕ، صُُابف تيمية، مجمكع الفتاكل، ج (ٓٔ)

الذىبي، : كانظر. َٔ، صٔاأللكسي، ركح المعاني، ج (ٔٔ)
 .ّٓٓ، صَِالتفسير كالمفسركف، ج

 .َٔ، صٔاأللكسي، ركح المعاني، ج (ٕٔ)

، باب ُِِ، صٔالبخارم، صحيح البخارم، ج (ٖٔ)
 .التفسير

 .ّٕٗ، صَُابف حجر، فتح البارم، ج (ٗٔ)

الشاطبي، أبك إسحاؽ، المكافقات في أصكؿ الشريعة،  (َٕ)
 .ّْٖ، صّج

 .ِِِ، صّابف قيـ الجكزية، مدارج السالكيف، ج (ُٕ)

كاأللكسي، ركح . ُٗ، صُالغزالي، اإلحياء، ج (ِٕ)
محمد غبلب، : كانظر. ُٗ، صُٔالمعاني، ج

دراسات معاصرة في اإلسبلـ كالمسمميف، المجمس 
 .ٗٓ، صاألعمى لمشؤكف اإلسبلمية

، ج (ّٕ)  .ُٗٓ، صُالسمرقندم، بحر العمـك

 .ُّٔ، صُالفخر الرازم، مفاتيح الغيب، ج (ْٕ)
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 .ِٕ، صُالغزالي، اإلحياء، ج (ٕٓ)

كالذىبي، . ِْٗ، صّالشاطبي، المكافقات، ج (ٕٔ)
 .ّٕٓ، صِالتفسير كالمفسركف، ج

التسترم، تفسير : كانظر. َّٔ، صِالسابؽ، ج (ٕٕ)
 .ِٖالتسترم، ص

 .ِٕؽ، صالساب (ٖٕ)

 .ُْالسابؽ، ص (ٕٗ)

 .ّٗٓ، صِالذىبي، التفسير كالمفسركف، ج (َٖ)

. ِٗٗ-ِٖٗ، صِالشاطبي، المكافقات، ج: انظر (ُٖ)
 .َّٔ، صِالذىبي، التفسير كالمفسركف، ج: كانظر

 .ْْٔ، صّابف قيـ الجكزية، مدارج السالكيف، ج (ِٖ)

 .السابؽ نفسو (ّٖ)

، (أ، د) ف الركميالركمي، فيد بف عبد الرحمف بف سميما (ْٖ)
، ّاتجاىات التفسير في القرف الرابع عشر اليجرم، ط

 .ّْٕ، صُ، جُٕٗٗمؤسسة الرسالة، بيركت، 

 .ُٕٕ، صُِاأللكسي، ركح المعاني، ج (ٖٓ)

 .ّٖٕ، صِالذىبي، التفسير كالمفسركف، ج (ٖٔ)

 .ِّٔ، صَُابف تيمية، مجمكع الفتاكل، ج (ٕٖ)

 .ُٕٗ، صْالسيكطي، اإلتقاف، ج (ٖٖ)

 .ُٗٓ، صُالقشيرم، لطائؼ اإلشارات، ج (ٖٗ)

، ُالركمي، اتجاىات التفسير في القرف الرابع عشر، ج (َٗ)
 .ّْٕص

 .ّٕٕ، صِالذىبي، التفسير كالمفسركف، ج (ُٗ)

األلكسي، ركح : كانظر. ّٕٕ، صِج: السابؽ (ِٗ)
 .ُْٖ، صِكاإلتقاف، ج. ُِ، صِْالمعاني، ج

. ّٕٕ، صِالذىبي، التفسير كالمفسركف، ج (ّٗ)
 .ُُِ، صِْكاآللكسي، ركح المعاني، ج

كالذىبي، التفسير . ُْٖ، صِالسيكطي، اإلتقاف، ج (ْٗ)
 .ّٕٕ، صِكالمفسركف، ج

يىا أىيُّيىا الًَّذيفى آمىنيكٍا : كمثؿ ذلؾ في تفسير قكلو تعالى( ٓٗ)
أف المراد  [التكبة: ُِّ]قىاًتميكٍا الًَّذيفى يىميكنىكيـ مِّفى اٍلكيفَّارً 

أقرب شيء يمي اإلنساف نفسو، فأمرنا اهلل النفس، ك
 .بقتاليا

 .ُُّ، صُالغزالي، اإلحياء، ج (ٔٗ)

 .ِِّ، صُالمدرس، مكاىب الرحمف، ج (ٕٗ)

 .ُْٖالسيد، عزمي طو، التصكؼ، ص (ٖٗ)

 

ابف عربي، : كانظر. ّٓابف تيمية، الفرقاف، ص: انظر (ٗٗ)
، ُكالفصكص، ج. ُُٗ، صْالفتكحات المكية، ج

 .ِّْ، صِالتفسير كالمفسركف، جكالذىبي، . َٓص


