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الملخص

للعقل  واسعة  مساحة  جعلت  اء  الغّرَ الشريعة 
فيها  يغوص  بفكره و الشريعة  حتى يسبح في بحر 
بوجدانه في قاموس القرآن ليستخرج منه من اسرار 
المعاني وأنوار المعارف ودرر الحكم ما يعجز عنه 
لمن  اهلل  يعطيه  القرآن  اســرار  من  سر  فهو  ــرون  اآلخ

احب من عباده.
التفسير االشاري ليس تفسيرا بالهوى او قوال بال 
علم بل هو تفسير منضبط بضوابط الشريعة الغراء 

كما ان القول به ليس تقوال على اهلل تعالى.
ئل تظهر فهم الصحابة رضي اهلل عنهم  هناك دال
ئل  لمثل هذا النوع من التفسير ومن اهم تلك الدال
ابن عباس مع عمر بن  البخاري في قصة  ما ذكره 
الخطاب حول تفسير قوله تعالى: )إذا جاء نصر اهلل 
والفتح(, ففيها اشارة ملهمة لفهم جديد ال ينقدح 

لغير من وفقه اهلل لفهمه .
هذا  تخص  تفاسير  العلماء  بعض  خصص 
في  مقتصرة  وجعلها  ــاري  االش التفسير  من  النوع 
كتب  الغالب عليه، والبعض اآلخر من المفسرين 
الوجوه  بعض  ذكر  ثم  اآلية  ظاهر  يوافق  بما  تفسيره 
)تفسير  األول  فمن  االشــاري  التفسير  تشمل  التي 

لوسي(. القشيري( ومن الثاني )تفسير اال

* * *



496
«مفارقة التأويل اإلشاري للتأويل الباطني»

عامر جاسم حمود سرحان

Summary:
 Sharia law made a vast space for the mind 

to swim in the sea of Sharia with his thought 
and dive.

 An indicative interpretation is not an 
interpretation of love or a saying without 
knowledge, but rather a disciplined interpre-
tation of the strict rules of Sharia, as saying it 
is not a saying about God Almighty.

 There are indications showing the com-
panions ’understanding of this type of inter-
pretation. Among the most important of these 
is what Al-Bukhari mentioned in the story of 
Ibn Abbas with Omar bin Al-Khattab about 
the interpretation of God Almighty’s saying: 
)If Nasrallah and Al-Fath come(, then an 
inspiring indication of a new understanding 
that is only critical of God’s jurisprudence.

 Some scholars have devoted interpreta-
tions related to this type of indicative inter-
pretation and made it mostly confined to it, 
while others of the interpreters wrote his in-
terpretation in accordance with the apparent 
meaning of the verse, then mentioned some 
aspects that include the indicative interpre-

tation, then the first )the interpretation of 
Al-Qushairi( and the second )the interpre-
tation of Al-Alusi(.

* * *
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المقدمة

وأتم  الصالة  وأفضل  العالمين  رّبِ  هلل  الحمد 
التسليم على سيدنا محمد الصادق األمين الذي 
أعجز  الــذي  العظيم،  والــقــرآن  الكلم  جوامع  أوتــي 
العارفين  أذهـــان  وفتح  البلغاء،  فحول  ببالغته 
اســرار  فتحت  بــإشــارات  القرآن  مناهل  من  للنهل 
ــحــور األنـــــوار درر  ــوب، فــاســتــخــرجــت مـــن ب ــل ــق ال
الوهاب  فتح  جواهر  فكانت  واألســـرار،  المعارف 
بــــــاب. وعــلــى آلــه  لــلــســالــك الـــى طــريــق رب االر
وتابعيهم  الحكيم  والرأي  الحجا  أرباب  وأصحابه 

بإحسان إلى يوم الدين.
ــقــرآن والــحــديــث هــو مــا أمــرنــا اهلل به   إّن تــدبــر ال

ڳ   گ   گ    گ    گ   ﴿ک    بــقــولــه: 
مبلغ  »ُرّب   :� النبي  قال  وبذلك   )١(﴾ ڳ 
فــي ذلك  يتفاوتون  والــنــاس  ــع«)٢(  ــام مــن س أوعـــي 

ڭ   ڭ   ۓ   ۓ   ے    ﴿ے   كبيرًا،   تفاوًتا 

)١( سورة محمد، اآلية: ٢٤.
رسول  أمور  من  المختصر  الصحيح  المسند  الجامع   )٢(
البخاري،  البخاري،  صحيح  وأيامه-  وسننه   � اهلل 
الجعفي)ت٢56هـ(،  عــبــداهلل  أبــو  إسماعيل  بــن  محمد 
النجاة،  طوق  دار  الناصر،  ناصر  بن  زهير  محمد  تحقيق: 

كتاب العلم، باب »رب«. ط١، ١٤٢٢هـ، ٩ج: ٢٤/١، 

﴾)3(  قال ابن عباس رضي اهلل عنه: )أنزل  ڭ  
من السماء ماء( قال: قرآًنا )فسالت أودية بقدرها( 

قال: األودية: )قلوب العباد()٤(.
وقال ابن كثير في تفسير )فسالت أودية بقدرها(: 
يسع  مــا  فمنها  وتفاوتها  القلوب  إلــى  إشـــارة  )هــو 
كثيرًا ومنها من ال يتسع لكثير من العلوم بل   علًما 

يضيق عنها()5(.
صارت  العلمية  المصطلحات  بعض  وهناك 
الذهن  فــي  يقع  مــا  ســرعــان  خــاّصــة،  سمة  تحمل 
الجانب السلبي الستخدام هذا المصطلح، ومن 
التي يقع فيها ذلك مصطلح  هذه المصطلحات 

)التفسير اإلشاري(.
يل القرآن على خالف  والتفسير اإلشاري: هو )تأو
ظاهره، إلشارات خفية تظهر لبعض أولي العلم، أو 
تظهر للعارفين باهلل من أرباب السلوك والمجاهدة 
ر اهلل بصائرهم فأدركوا أسرار القرآن  للنفس، ممن نّوَ

)3( سورة الرعد، من اآلية: ١٧.
علي  الحسن  أبو  الواحدي،  البسيط،  التفسير  ينظر:   )٤(
الشافعي  النيسابوري،  علي،  بــن  محمد  بــن  أحمد  بــن 
رســالــة  فــــي)١5(  تحقيقه  أصـــل  تحقيق:  ـــ(،  ــ ــ )ت٤68ه
لجنة  قامت  ثم  سعود،  بن  محمد  اإلمام  بجامعة  دكتوراه 
البحث  عــمــادة  وتنسيقه،  بسبكه  الجامعة  مــن  علمية 
العلمي - جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية، ط١، 

١٤30هـ: ٢٧٧/٧.
)5( تفسير القرآن العظيم، ابن كثير، أبو الفداء إسماعيل بن 
كثير القرشي البصري ثم الدمشقي )ت٧٧٤هـ(،  عمر بن 
للنشر  طيبة  دار  ــة،  ــالم س محمد  ــن  ب ســامــي  تــحــقــيــق: 

يع، ط٢، ١٤٢0ه-١٩٩٩م: ٤٤٧/٤. والتوز
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المعاني  بعض  أذهانهم  في  انقدحت  أو  العظيم، 
الرباني،  الفتح  أو  لهي  لهام اإل الدقيقة، بواسطة اإل
من  المراد  الظاهر  بين  و بينهما  الجمع  إمكان  مع 

اآليات الكريمة()١(.
أجودها  اهلل  رحمه  الــقــشــيــري)٢(  تفسير   

ُ
ــّد ــَع ُي و

وألطفها وأقربها إلى معاني أهل اهلل وأحراها بتحريك 
همة وحال السالك.

ومــعــارض  لــه  يــد  مــؤ بين  العلماء  انقسم  وقــد 
التفسير  حقيقية  بــبــيــان  الــبــحــث  اقــتــضــى  ــذا  لـ
بـــيـــن الــتــفــســيــر  ــيــنــه و ــرق ب ــفـ ــان الـ ــيـ بـ ــاري و ــ ــ االشـ
ــي، ومـــــاهـــــي االصــــــــــول والــــضــــوابــــط  ــ ــن ــ ــاط ــ ــب ــ ال

يالت أهل السّنة(، الماتريدي،  )١( تفسير الماتريدي )تأو
)ت333هـــ(،  منصور  أبو  محمود،  بن  محمد  بن  محمد 
تحقيق: د. مجدي باسلوم، دار الكتب العلمية- بيروت، 

ط١، ١٤٢6هـ-٢005م: ٢8١/١.
ــن هــــوازن بن  يــم ب ــو الــقــاســم عــبــدالــكــر )٢( الــقــشــيــري أبـ
النيسابوري)3٧6- محمد  بــن  طلحة  بــن  عبدالملك 
الموعظة،  حسن  وكــان  يقص،  وكــان  ثقة،  كــان  ٤65هــــ(، 
مليح اإلشارة، وكان يعرف األصول على مذهب األشعري، 
عبدالرحمن  أبــا  سمع  الّشافعّي،  مذهب  على  والــفــروع 
اإلسفراييني،  الحسن  بن  عبدالملك   نعيم  وأبا  السلمي، 
المسّمى  الكبير  والتفسير  الصوفية،  آداب  الكتب  من  له 
أبو  وذيوله،  بغداد  يخ  تأر ينظر:  التفسير.  علم  في  التيسير 
بكر أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد بن مهدي الخطيب 
بيروت،  العلمية-  الكتب  دار  الــبــغــدادي)ت٤63هـــ(، 
١٤١٧هـ:  ط١،  عطا،  عبدالقادر  مصطفى  وتحقيق:  دراسة 
يب إلى معرفة األديب،  83/١١؛ ومعجم األدباء أو إرشاد األر
ياقوت الحموي شهاب الدين أبو عبداهلل ياقوت بن عبداهلل 
الرومي)ت6٢6هـ(، تحقيق: إحسان عباس، بيروت- دار 

الغرب اإلسالمي، ط١، ١٤١٤هـ-١٩٩3م: ٤/١5٧0. 

ــتــفــســيــر االشـــــــاري حتى  ــقـــوم عــلــيــهــا ال ــتـــي يـ  الـ
العلماء  اقــوال  بيان  و باألهواء،  التفسير  يختلط  ال 

فيه ببيان حكمه.
االشاري  التفسير  في  العلماء  كتب بعض  وقد 
المضمون  ولكن  بغيره  أو  االسم  بهذا  سماه  سواء 
التفسير  النوع من  إذ أن هذا  كال األمرين واحد  في 
كتب  لم يظهر في حتى القرن الخامس، وأول من 
كتابه  فــيــه هــو أبـــو عــبــدالــرحــمــن الــســلــمــي)3( فــي 
في  القشيري  القاسم  أبــو  ثــم  التفسير(،  )حقائق 
قد  القشيري  كان  إن  و اإلشــارات(  )لطائف  كتابه 
كثيًرا  كبرى واقتبس منه  استفاد من السلمى فائدة 

من آرائه.

)3( مــحــمــد بـــن الــحــســيــن بـــن مــحــمــد بـــن مــوســى أبــو 
النيسابوري)ت٤١٢هـ(،  الصوفي  السلمي  عبدالرحمن 
ــرات، وحـــدث بــهــا عــن شــيــوخ خــراســان،  ــ ــغــداد م قـــدم ب
العباس األصم، وأحمد بن محمد بن عبدوس  أبو  منهم: 
أبو  والقاضي  األزهــري،  القاسم  أبو  عنه:  حدثنا  الطرائفي، 
العالء الواسطي، كانت له عناية بأخبار الصوفية، فصنف 
يخا وجمع شيوخا وتراجم وأبوابا، وله  لهم تفسيرا وسننا وتار
يرة معروفة يسكنها الصوفية، وفيها قبره. ينظر:  بنيسابور دو
أحمد  بن  ثابت  بن  علي  بن  أحمد  بكر  أبو  بغداد،  يخ  تار
تحقيق:  ــبــغــدادي)ت٤63هـــ(،  ال الخطيب  مهدي  بــن 
الدكتور بشار عواد معروف، دار الغرب اإلسالمي - بيروت، 
األمم  يخ  تار في  والمنتظم  ٤٢/3؛  ـــ-٢00٢م:  ١٤٢٢هــ ط١، 
أبو الفرج عبدالرحمن بن علي بن  والملوك، جمال الدين 
عبدالقادر  محمد  تحقيق:  الجوزي)ت5٩٧هـ(،  محمد 
العلمية-  الكتب  دار  عطا،  عبدالقادر  مصطفى  عطا، 

بيروت، ط١، ١٤١٢هـ-١٩٩٢م: ١5/١50.
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أنــه ال يصح أن  الــى  العلماء  وقــد ذهــب بعض 
عدول  ألنه  بالتفسير؛  العلم  من  النوع  هذا  نسمي 
عن ظاهر اللفظ ولكن إلى معنى صحيح في ذاته 
إمعان  هو  التفسير  ألن  تفسيًرا؛  تسميته  يصح  فال 
يحمله  ال  ومــا  اللفظ،  هــذا  من  اهلل  مــراد  في  النظر 
 تفسيًرا بحال من األحوال؛ ألنه سلب 

ُ
اللفظ ال ُيَعّد

يد به.  للفظ القرآن لما دل عليه وأر
أنه  الــرازي  الــذي وصف تفسير  مــراد  ولعل هذا 
أحياًنا،  للصوفية  أقــوال  من  رآه  لما  بتفسير،  ليس 

خرى.
ُ
ولعلماء أهل الكالم تارة أ

مــقــدمــة وستة  الـــى  الــبــحــث  هـــذا  وقـــد قسمت 
مباحث وخاتمة:  

المقدمة. 
المبحث االول: تعريف التفسير االشاري.

التفسير االشاري،  بين  الفرق  الثاني:  المبحث 
يل الباطني. والتأو

المبحث الثالث: تأصيل التفسير االشاري. 
التفسير  فــي  العلماء  أقـــوال  ــرابــع:  ال المبحث 

االشاري. 
المبحث الخامس: ضوابط التفسير االشاري. 

ــادس: تــطــبــيــقــات الــتــفــســيــر  ــ ــس ــ الــمــبــحــث ال
اإلشاري. 

والخاتمة ذكرت فيها أهم النتائج التي توصلت 
اليها، كما ذكرت المصادر التي اعتمدتها في هذه 

الدراسة.
وقد استخدمت المنهج االستقرائي التحليلي 

إن أخطأت  في هذه الدراسة فإن وفقت فمن اهلل و
فمن نفسي والشيطان.

وصلى اهلل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه 
أجمعين .

المبحث األول:	 
تعريف التفسير اإلشاري 	 

وأشــار  يومئ  أومــأ  االيــمــاء، مصدر  لغًة:  اإلشــارة 
وبالعين  بالكف  ذلــك  يــكــون  و ــأ  أوم وشـــور:  الــيــه، 
وأشــار  بيديه،  أومــأ  إذا  الرجل  وأشــار  وبالحاجب، 

ى)١(. عليه بكذا أمره وهي الشور
التي  المعاني  القيم)٢(: اإلشاراُت هي  ابن  يقول 
راء حجاٍب. وهي  ُتشيُر إلى الحقيقة من ُبعٍد، ومن و
. وتارًة  تارًة تكوُن من مسموٍع. وتارًة تكوُن من مرئّيٍ

ها. ِ
ّ
ُكل تكوُن من معقوٍل. وقد تكوُن من الحواّس 

واألعالم، وسبُبها:  ة 
ّ
األدل فاإلشارات من جنس 

الــحــّسُ  بــه  فيلُطُف  بالجمعّية.   
ُ

يحُصل صــفــاٌء 

بن  مــكــرم  ــن  ب مــنــظــور، محمد  ابـــن  الـــعـــرب،  لــســان   )١(
يفعى  الرو الــديــن األنــصــاري  الــفــضــل، جــمــال  أبــو  عــلــى، 
بيروت، ط3، ١٤١٤هـــ:  دار صــادر-  يــقــي)ت٧١١هـــ(،  اإلفــر

٤١5/١5. مادة )أومأ(.  
ــن حريز  ب ــن ســعــد  ب أيـــوب  ــن  ب بــكــر  أبـــي  ــن  ب )٢( محمد 
يــة  ــي الــدمــشــقــي شــمــس الـــديـــن ابـــن قــيــم الــجــوز ــزرعـ الـ
وأبي  سليمان  التقي  على  سمع  الحنبلي)ت٧5١هـ(، 
المائة  أعيان  الكامنة في  الدرر  ينظر:  الدائم.  بن عبد  بكر 
أحمد  بن  محمد  بن  علي  بن  أحمد  الفضل  أبو  الثامنة، 
بــن حــجــر الــعــســقــالنــي )ت85٢هــــــــ(، تــحــقــيــق: محمد 
 - العثمانية  المعارف  دائــرة  مجلس  ضــان،  عبدالمعيد 

صيدر اباد/ الهند، ط٢، ١3٩٢هـ-١٩٧٢م: 5/١3٧. 
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ُموٍر لطيفٍة، ال يكشُف 
ُ
هُن، فيستيقُظ إلدراك أ

ّ
والذ

حّسُ غيره وفهمه عن إدراكها.)١(
بما  منه  وأعمق  التفسير  راء  و يل  تأو فــاإلشــارة 
الحقيقة  الى  للوصول  طلًبا  النص  معاني  يوضح 
كله،  القرآني  النص  مــن  الــمــراد  الغاية  هــي  التي 
مخالًفا بذلك ظاهره اللغوي بما اعتمده من دليل 

أو قرينة.)٢(
بغيــر  القــرآن  يــل  تأو هــو  االشــاري  فالتفســير 
معنــاه الظاهــري الــذي يــدل عليــه، مثــل تفســير 
الذيــن  والفقهــاء  والوعــاظ  الصوفيــة  مــن  كثيــر 
نفســها  فــي  صحيحــة  بمعــان  القــرآن  يفســرون 

عليهــا.)3( يــدل  ال  القــرآن  ولكــن 
ــا يــظــهــر منه  ــل الـــقـــرآن عــلــى غــيــر م ي ــأو ــو ت أو ه
بمقتضى إشارات خفية ونكات لطيفة تظهر ألهل 

إياك  و نعبد  إياك  منازل  بين  السالكين  مــدارج  ينظر:   )١(
بن  أيـــوب  بــن  بكر  ــي  أب بــن  محمد  القيم،  ــن  اب نستعين، 
ية)ت٧5١هـ(، تحقيق:  سعد شمس الدين ابن قيم الجوز
الكتاب  دار  بيروت-  البغدادي،  باهلل  المعتصم  محمد 

العربي، ط3، ١٤١6هـ-١٩٩6م:  38٩/٢. 
الزقة  الكريم،  القرآن  تجاه االشاري في تفسير  )٢( ينظر: اال
الــدراســات  فــي  ــيــة  األردن المجلة  األردن-  عبدالرحيم، 
االسالمية، المجلد الثالث، العدد )١(، ١٤٢8هـ- ٢00٧م: 

ص ١٧٧. 
أصول  في  مدخل  مع  القرآن  علوم  في  المنار  ينظر:   )3(
كلية الدراسات  التفسير ومصادره، الحسن محمد علي، 
له:  قــدم  المتحدة،  العربية  اإلمـــارات  بجامعة  اإلسالمية 
مؤسسة  بــيــروت-  الــخــطــيــب،  عــجــاج  محمد  الــدكــتــور 

الرسالة، ط١، ١٤٢١هـ-٢000م: ص300. 

السلوك واألحوال وللمتدبرين لكتاب اهلل تعالى.)٤(
ظاهره،  من  المتبادر  بغير  فظ 

ّ
الل تفسير  هو  أو 

أيًضا  وهو  الّظاهر.  راء  و كامنة  معاني  استخراج  أو: 
دّني« أخذا 

ّ
الل الّصوفّية »العلم  التفسير بما يسّميه 

من قول اهلل عّز وجّل في شأن الخضر عليه السالم: 
﴿ ڎ  ڈ  ڈ  ژ﴾)5(.

خالف على  الكريم  القرآن  آيات  يل  تأو هو:   أو 
تظهر  خفية،  إشـــارات  بمقتضى  منها،  يظهر  مــا 
بين  و بينها  التطبيق  يمكن  و الــســلــوك،  ألربـــاب 

الظواهر المرادة.)6(
بينها  التطبيق  الشرط األخير وهو »يمكن  وهذا 
بين الظواهر« هام جًدا؛ ألنه يفيد انضباط التفسير  و
القرآن،  به  نــزل  الــذي  الــعــرب،  كــالم  يحتمله  بما 

محمد،  إبراهيم  الجرمي  القرآن،  علوم  معجم  ينظر:   )٤(
دمشق- دار القلم، ط١، ١٤٢٢هـ-٢00١م: ص٩8. 

المقدمات  يــنــظــر:   .65 ــة:  ــ اآلي مــن  الــكــهــف،  ــورة  سـ  )5(
يوسف  بن  عبداهلل  العنزي  الــقــرآن،  علوم  في  األساسية 
البحوث  مركز  الجديع،  اليعقوب  يعقوب  بن  عيسى  بن 
اإلسالمية ليدز- بريطانيا، ط١، ١٤٢٢هـ-٢00١م: ص3٧٤. 
رقــانــي  الــّزُ ــرآن،  ــق ال عــلــوم  فــي  الــعــرفــان  مناهل  ينظر:   )6(
البابي  عيسى  مطبعة  عبدالعظيم)ت١36٧هـ(،  محمد 
القرآن،  علوم  وموسوعة  ٧8/٢؛  ط3:  وشــركــاه،  الحلبي 
حلب،  العربي-  القلم  دار  محمد،  عبدالقادر  منصور 
ط١، ١٤٢٢هـ-٢00٢م: ص١88؛ والواضح في علوم القرآن، 
دار  مستو،  ديــب  الــديــن  ومحيى  ديـــب،  مصطفى  البغا 
الكلم الطيب- دمشق، دار العلوم االنسانية، ط٢، ١٤١8هـ 
-١٩٩8م: ص٢3٩، وعلوم القرآن عند الشاطبي من خالل 
دار  القاهرة-  سالم،  محمد  عاصي  أبو  الموافقات،  كتابه 

البصائر، ط١، ١٤٢6هـ-٢005م: ص٩0.
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يفيد  كما  العرب،  كــالم  وفــق  على  فهمه  يجب  و
كالم  لتزام بالمعنى الظاهري األصلي المراد من  اال

اهلل تعالى.)١(
يل  وقال الصابوني)٢(: )التفسير اإلشاري: هو تأو
تظهر  خفية  إلشــارات  ظاهره،  خالف  على  القرآن 
من  بــاهلل  للعارفين  تظهر  أو  العلم،  أولــي  لبعض 
اهلل  نور  ممن  للنفس،  والمجاهدة  السلوك  أرباب 
بصائرهم فأدركوا أسرار القرآن العظيم، أو انقدحت 
بواسطة  الدقيقة،  المعاني  بعض  أذهــانــهــم  فــي 
لهي أو الفتح الرباني، مع إمكان الجمع  لهام اإل اإل

بين الظاهر المراد من اآليات الكريمة(.)3( بينهما و
كلها  المتقدمة  يف  التعار مجموع  خالل  من 
ــى مــعــنــى الــتــفــســيــر االشـــــاري يمكن  إشـــــارات الـ
يف  التعار تلك  كــل  يجمع  تعريف  استخالص 
معناه  بغير  القرآن  يل  تأو )هو  فأقول:  موجزة  بعبارة 

عتر  محمد  الــديــن  ــور  ن يــم،  الــكــر الــقــرآن  عــلــوم  ينظر:   )١(
الحلبي، مطبعة الصباح- دمشق، ط١، ١٤١٤هـ-١٩٩3م: 

ص٩٧. 
الشهباء  حلب  بمدينة  ولد  الصابوني،  علي  محمد   )٢(
يا عام١٩30م، كان والده من كبار علماء حلب، تلقى  بسور
محمد  والشيخ  والــده  يد  على  تعليمه  الصابوني  الشيخ 
العلماء  نجيب سراج، والشيخ أحمد الشماع، وغيره من 
حفظ  كما  الدين،  وعلوم  والفرائض  العربية  بدراسة  فقام 
التفاسير،  صفوة  منها:  كثيرة  مؤلفات  له  الكريم،  القرآن 
صفوة  ينظر:  والسنة.  الكتاب  ضــوء  في  العبادات  وفقه 

التفاسير، للصابوني.  
)3( ينظر: التبيان في علوم القرآن، الصابوني محمد علي، 

عالم الكتب للطباعة والنشر، ط١، ١٩85م: ص١٩١.

ألربــاب  تظهر  خفية  إشـــارات  بمقتضى  الظاهري 
بين  و بينهما  الجمع  إمــكــان  مــع  والعلم  السلوك 

الظاهر المراد من اآليات الكريمة()٤(. واهلل أعلم. 
المبحث الثاني:	 
الفرق بين التفسير االشاري، والتأويل الباطني	 

النظرة  لــدى  يخلط  قــد  الــنــاس  بعض  أن  غير 
ــل الــبــاطــنــي الــفــاســد وبين  ي ــأو ــت  الــعــجــلــى بــيــن ال
مع  ــاري،  اإلشـ بالتفسير  تسميته  على  اصطلح   ما 
ما بينهما من فرق نّبه عليه المحققون من أهل الفقه 

في كتاب اهلل.
يقول الشيخ الجليل محمد الخضر حسين)5(: 
يسمونهم  مـــن  غــيــر  اإلشـــــــارات«  »أصـــحـــاب  إّنَ 

»الباطنية«. 
المنقول  معناها  عن  اآليــة  يصرفون  فالباطنية 
إلى ما يوافق بغيتهم، بدعوى أن هذا  المعقول  أو 
هو مراد اهلل دون ما سواه. وأما أصحاب اإلشارات؛ 
كتابه  فــي  الــعــربــي)6(  بــن  بكر  ــو  أب ــال  ق كما  فإنهم 

)٤( ينظر: التفسير البسيط: ١٩8/١؛ والتفسير والمفسرون، 
)ت١3٩8هــــ(،  حسين  السيد  محمد  الدكتور  الذهبي، 

مكتبة وهبة- القاهرة: ٢6١/٢.
)5( محمد الخضر بن الحسين بن علي بن عمر الحسني 
الشرعي  القضاء  مدرسة  وكيل  الــتــونــســي)ت١3٧٧هـــ(، 
بالقاهرة وأستاذ الشريعة، له )حياة اللغة العربية(، و)مناهج 
محمود  بن  الدين  خير  الزركلي،  األعــالم،  ينظر:  الشرف(. 
الدمشقي)ت١3٩6هـ(، دار  بن محمد بن علي بن فارس 

العلم للماليين، ط١5، ٢00٢م: ١١3/6.
محمد  بكر  أبو  القاضي  الحافظ  العالمة  العربي،  ابن   )6(
بن عبداهلل بن محمد اإلشبيلي)٤68-5٤3هـ(، سمع من 
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من  الشريعة  بألفاظ  جــاءوا  والقواصم«  »العواصم 
أن  زعــمــوا  لكنهم   .. نصابها  على  وأقــروهــا  بابها، 
إليها  اإلشــارة  وقعت  خفية  غامضة  معاني  راءهــا  و
بالفكر،  إليها  فــعــبــروا  ــاظ،  ــف ل األ ــذه  ه ظــواهــر  مــن 

واعتبروا منها في سبيل الذكر.
ينفــي  كمــا  ينفــون-  ال  اإلشــارات  فأصحــاب 
عليــه  يــدل  الــذي  المعنــى  وأذنابهــم-  الباطنيــة 
والقصــص،  األحــكام،  نحــو  مــن  العربــي  اللفــظ 
إنمــا يقولــون: إنهــم يســتفيدون مــن  والمعجــزات .. و
راء تلــك المعانــي، وعلــى طريــق االعتبــار، معانــي  و

فيهــا موعظــة وذكــرى.)١(
التفتازاني)٢( في شرحه سميت المالحدة  قال 

والفقه  الحديث  في  البطر، صنف  بن  ونصر  الزينبي  طراد 
رتبة  وبلغ  يخ  والتار والنحو  واألدب  القرآن  وعلوم  واألصــول 
االجتهاد، مات بفاس. ينظر: طبقات الحفاظ، السيوطي، 
دار  الــديــن)ت٩١١هـــ(،  جــالل  بكر،  أبــي  بن  عبدالرحمن 

الكتب العلمية - بيروت، ط١، ١٤03هـ: ص٤68.
)١( علوم القرآن عند الشاطبي من خالل كتابه الموافقات: 

ص٩0. 
عبداهلل  بن  عمر  بن  مسعود  التفتازاني،  الدين  سعد   )٢(
بتفتازان)من بالد خراسان(  ُوِلَد  الشافعي)٧١٢-٧٩١هـ(، 
وأخذ  والمنطق،  والبيان  العربية  أئمة  من  بسرخس،  وأقام 
عن القطب والعضد، له تهذيب المنطق في البالغة وهو 
وكان عمره ست عشرة سنة،  الكتب،  ما صّنف من  أول 
علم  فــي  الطالبين  مقاصد  لــه  لكنة،  لسانه  فــي  وكــانــت 
الكالم. ينظر: الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة، ابن 
حجر العسقالني أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن 
خان،  عبدالمعيد  محمد  تحقيق:  ـــ(،  )ت85٢هـ أحمد 
العثمانية،  المعارف  دائــرة  مجلس  أبــاد-  حيدر  الهند- 

باطنية الدعائهم أن النصوص ليست على ظاهرها 
بل لها معان ال يعرفها إال المعلم وقصدهم بذلك 
نفي الشريعة بالكلية قال وأما ما يذهب إليه بعض 
ومع  ظواهرها  على  النصوص  أن  من  المحققين 
تنكشف  دقائق  إلــى  خفية  إشـــارات  ففيها  ذلــك 
بين الظواهر  ألرباب السلوك يمكن التوفيق بينها و

كمال اإليمان ومحض العرفان. المرادة فهو من 
الصوفية  تفسير  بــيــن  ــفــرق  ال يعلم  هــنــا  ومـــن 
الباطنية  تفسير  بين  و اإلشاري  بالتفسير  المسمى 
بل  الظاهر  إرادة  يمنعون  ال  فالصوفية  المالحدة 
ادعى  إذ من   

ً
أوال بد منه  ال  يقولون  و يحضون عليه 

فهم أسرار القرآن ولم يحكم الظاهر كمن ادعى بلوغ 
ز الباب. سطح البيت قبل أن يجاو

وأما الباطنية فإنهم يقولون: إن الظاهر غير مراد 
إنما المراد الباطن وقصدهم نفي الشريعة. أصاًل و

تقان عن ابن عطاء اهلل في  )ونقل السيوطي في اإل
لطائف المنن ما نصه: أعلم أن تفسير هذه الطائفة 
ليس  الغريبة  بالمعاني  رســولــه  وكــالم  اهلل  لكالم 
 إحالة للظاهر عن ظاهره ولكن ظاهر اآلية مفهوم منه 
اللسان  له ودلــت عليه في عــرف  اآليــة  ما جــاءت 
لمن  والحديث  اآلية  عند  تفهم  باطنة  أفهام  ولهم 
آية ظهر  الحديث لكل  قلبه وقد جاء في  فتح اهلل 

ط٢، ١3٩٢هـــ-١٩٧٢م: ١١٢/6؛ وبغية الوعاة في طبقات 
يين والنحاة، جالل الدين السيوطي عبدالرحمن بن  اللغو
إبراهيم،  الفضل  أبو  محمد  تحقيق:  )ت٩١١هـــ(،  بكر  أبي 

بيروت- المكتبة العصرية: ٢/٢85. 
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وبطن)١( فال يصدنك عن تلقي هذه المعاني منهم 
أن يقول لك ذو جدل ومعارضة هذا إحالة لكالم 
إنما  و بإحالة  ذلك  فليس   � رسوله  وكــالم  اهلل 
وهم  هــذا  إال  لآلية  معنى  ال  قــالــوا  لــو  إحــالــة  يكون 
يقولون ذلك بل يقررون الظواهر على ظواهرها مرادا 

يفهمون عن اهلل ما ألهمهم(.)٢( بها موضوعاتها و
ــمــراد بلفظ  ــي:)3( )ولــســُت أقـــول ال ــزال ــغ ــال ال ق
البيت هو القلب وبالكلب هو الغضب والصفات 

)١( عن بن مسعود رضي اهلل عنه قال: قال رسول اهلل �: 
»أنزل القرآن على سبعة أحرف لكل آية منها ظهر وبطن«. 
اإلحسان في تقريب صحيح ابن حبان، ابن حبان، محمد 
بن حبان بن أحمد بن حبان بن معاذ بن َمْعبَد، التميمي، 
األمير  ترتيب:  الُبستي)ت35٤هـ(،  الدارمي،  حاتم،  أبي 
حققه  الفارسي)ت٧3٩هـ(،  بلبان  بن  علي  الدين  عالء 
مؤسسة  األرنـــؤوط،  شعيب  عليه:  وعلق  أحاديثه  وخــرج 
 ،٢6٧/١ 8ج:  ١٤08هــــ-١٩88م،  ط١،  بيروت،  الرسالة- 
كتاب العلم، باب ذكر العلة التي من  رقم الحديث: ٧5، 
أجلها قال النبي �: »وما جهلتم منه فردوه إلى عالمه«. 

قال المحقق: )إسناده حسن(.
)٢( مناهل العرفان في علوم القرآن: ٧٩/٢. 

بن  محمد  بن  محمد  بن  محمد  حامد  أبــو  الغزالي   )3(
على  الفقهاء  إمــام  الــطــوســي)٤50-505هـــ(،  عبداهلل  أبــي 
زمــانــه وعين  تــفــاق، ومجتهد  بــاال ــة  األم بــانــي  ر و اإلطـــالق، 
وقته وأوانه، قرأ في صباه طرفًا من الفقه ببلده على أحمد 
الرادكاني، ثم سافر إلى جرجان إلى أبي نصر االسماعيلي، 
يخ  تأر ينظر:  الضالل.  والمنقذ من  الدين،  إحياء علوم  له 
يخ  وتأر ٢٧/٢١؛  الــبــغــدادي:  للخطيب  وذيــولــه،  بــغــداد 
كر أبو القاسم علي بن الحسن بن هبة اهلل  دمشق، البن عسا
)ت5٧١هـ(، تحقيق: عمرو بن غرامة العمروي، دار الفكر 

يع، ١٤١5هـ- ١٩٩5م: ٢00/55.  للطباعة والنشر والتوز

بين  وفــرق  عليه  تنبيه  هو  أقــول  ولكني  المذمومة 
للبواطن  التنبيه  بين  و البواطن  إلى  الظواهر  تعبير 
الباطنية  ففارق  الظواهر  تقرير  مع  الظواهر  ذكر  من 
بهذه الدقيقة فإن هذه طريق االعتبار وهو مسلك 
العلماء واألبرار إذ معنى االعتبار أن يعبر ما ذكر إلى 
غيره فال يقتصر عليه كما يرى العاقل مصيبة لغيره 
فيكون فيها له عبرة بأن يعبر منها إلى التنبه لكونه 

أيضا عرضة للمصائب()٤(. 
)فال  قوله:  اهلل  عطاء  ابــن  عن  السيوطي  ونقل 
يقول  أن  منهم  المعاني  هــذه  تلقي  عن  يصدنك 
ــذا إحــالــة لــكــالم اهلل  ــدل ومــعــارضــة: ه لــك ذو ج
إنما يكون إحالة  وكالم رسوله فليس ذلك بإحالة و
لو قالوا ال معنى لآلية إال هذا وهم لم يقولوا ذلك بل 
يقرؤون الظواهر على ظواهرها مرادا بها موضوعاتها 

يفهمون عن اهلل تعالى ما أفهمهم(.)5(  و
ونقل السيوطي أيًضا عن التفتازاني قوله: )سميت 
ليست  النصوص  أن  الدعائهم  باطنية  المالحدة 
على ظاهرها بل لها معان باطنية ال يعرفها إال المعلم 
وأما  قــال:  بالكلية  الشريعة  نفي  بذلك   وقصدهم 
ما يذهب إليه بعض المحققين من أن النصوص 

بن  محمد  حامد  أبــو  الــغــزالــي،  الــديــن،  علوم  إحــيــاء   )٤(
محمد الطوسي)ت505هـ(، دار المعرفة- بيروت: ٤٩/١.

تقان في علوم القرآن، السيوطي عبدالرحمن بن أبي  )5( اإل
الفضل  أبو  الدين)ت٩١١هـ(، تحقيق: محمد  بكر، جالل 
ـــ- ١3٩٤هـ للكتاب،  العامة  المصرية  الهيئة  إبــراهــيــم، 

١٩٧٤م: ٢٢٧/٤.
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إشــــارات خفية  فيها  ذلـــك  ومـــع  ظــواهــرهــا  عــلــى 
يمكن  السلوك  ــاب  أرب على  تنكشف  دقائق  إلــى 
كمال  بين الظواهر المرادة فهو من  التطبيق بينها و

اإليمان ومحض العرفان( .)١(
قــال الغزالــي: وأمــا الطامــات فيدخلهــا مــا ذكرنــاه 
ــر آخــر يخصهــا وهــو صــرف ألفــاظ  ــي الشــطح وأم ف
ــة ال  ــور باطن ــى أم ــة إل ــا المفهوم ــن ظواهره ــرع ع الش
كــدأب الباطنيــة  يســبق منهــا إلــى األفهــام فائــدة 
أيضــًا حــرام وضــرره عظيــم  فهــذا  يــالت  التأو فــي 
لفــاظ إذا صرفــت عــن مقتضــى ظواهرهــا  فــإن األ
بغيــر اعتصــام فيــه بنقــل عــن صاحــب الشــرع ومــن 
رة تدعــو إليــه مــن دليــل العقــل اقتضــى  غيــر ضــرو
منفعــة  بــه  وســقط  لفــاظ  باأل الثقــة  بطــالن  ذلــك 
ــبق  ــا يس ــإن م ــوله � ف ــى وكالم رس كالم اهلل تعال
منــه إلــى الفهــم ال يوثــق بــه والباطــن ال ضبــط لــه بــل 
يمكــن تنزيلــه علــى وجــوه  تتعــارض فيــه الخواطــر و
العظيمــة  الشــائعة  البــدع  مــن  أيضــًا  وهــذا  شــتى 
إنمــا قصــد أصحابهــا اإلغــراب ألن النفــوس  الضــرر و
الطريــق  بهــذا  و لــه  الغريــب ومســتلذة  إلــى  مائلــة 
يــل  توصــل الباطنيــة إلــى هــدم جميــع الشــريعة بتأو

ظواهرهــا وتنزيلهــا علــى رأيهــم)٢(.
وقال الشيخ محمد الطاهر ابن عاشور صاحب 
أهل  بــه  تكلم  مــا  أمــا  يــر«:  والــتــنــو »التحرير  تفسير 

تقان في علوم القرآن: ٢٢٤/٤. )١( اإل
)٢( إحياء علوم الدين: 3٧/١. 

القرآن من  آيات  الصوفية في بعض  اإلشــارات من 
ولكن  ظــاهــرا  الــقــرآن  ألــفــاظ  ال تجري على  مــعــاٍن 
كانوا  ما  أنهم  تعلموا  أن  فينبغي  ونــحــوه،  يل  بتأو
بل  للقرآن،  تفسير  ذلــك  فــي  كالمهم  أن  يــّدعــون 
الغرض  فــي  بها  للتمّثل  تصلح  اآليـــة  أن  يعنون 
سموها  أنهم  ذلــك  فــي  وحسبهم  فيه.  م 

ّ
المتكل

قولهم  فارق  فبذلك  معاني،  يسموها  ولم  إشارات 
قول الباطنية.)3(

المبحث الثالث:	 
تأصيل التفسير االشاري	 

وعلى هذا األساس فإن التفسير اإلشاري ليس 
قد  معروف،  هو  بل  القرآن،  معاني  إبراز  في  جديدا 

فسر به الصحابة من غير نكير.)٤(
فقـد أخـرج البخـاري عـن ابـن عّبـاٍس رضـي اهلل 
بـدٍر،  أشـياخ  مـع  ُيدخلنـى  عمـر  كان  قـال  عنهمـا 
ولنـا  معنـا،  الفتـى  هـذا  ُتدخـُل  لـم  بعُضُهـم  فقـال 
ـُه فقـال إّنـُه مّمن قـد علمُتم. قـال فدعاُهم 

ُ
أبنـاٌء مثل

دعانـي  ُرئيُتـُه  ومـا  قـال  معُهـم  ودعانـي  يـوٍم،  ذات 
)إذا جـاء  ـون 

ُ
تُقول مـا  فقـال  مّنـى  لُيريُهـم   

ّ
إال يومئـٍذ 

ـون( حّتـى 
ُ
رأيـت الّنـاس يدُخل نصـُر اهلل والفتـُح * و

اهلل  نحمـد  أن  مرنـا 
ُ
أ بعُضُهـم  فقـال  ـورة،  الّسُ ختـم 

ونسـتغفرُه، إذا ُنصرنـا وُفتـح علينـا. وقـال بعُضُهـم ال 

ير، ابن عاشور محمد الطاهر بن  )3( ينظر: التحرير والتنو
الــدار  )ت١3٩3هــــ(،  التونسي  الطاهر  محمد  بن  محمد 

التونسية للنشر- تونس، ١٩8٤هـ: 3٤/١. 
)٤( علوم القرآن الكريم - نور الدين عتر: ص٩8. 
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ى. أو لـم يُقـل بعُضُهـم شـيًئا. فقـال لـي يـا ابـن  نـدر
 ُقلُت 

ُ
 ُقلـُت ال. قـال فمـا تُقـول

ُ
كذلـك تُقـول عّبـاٍس أ

)إذا جـاء  لـُه  اهلل  أعلمـُه  رُسـول اهلل �  أجـُل  ُهـو 
نصـُر اهلل والفتـُح( فتـُح مّكـة، فـذاك عالمـُة أجلـك 
كان تّواًبـا( قـال  )فسـّبح بحمـد رّبـك واسـتغفرُه إّنـُه 

 مـا تعلـُم.)١(
ّ
ُعمـُر مـا أعلـم منهـا إال

قــال ابــن حجــر فــي شــرحه لهــذا الحديــث: )وفيــه 
إّنمــا  يــل الُقــرآن بمــا ُيفهــم مــن اإلشــارات، و جــواز تأو
ــم،  ــي العل ــه ف ــخت قدم ــن رس ــك م ــن ذل ــن م يتمّك
ــا ُيؤتيــه اهلل  ــّيٌ رضــي اهلل عنــه: أو فهًم ــال عل ولهــذا ق

ــرآن(.)٢( رُجــاًل فــي الُق
الُقرآن  يل  تأو جــواُز  )وفيه  المباركفوري:  وقــال 
إّنما يتمّكُن من ذلك من  بما ُيفهُم من اإلشارات و
رسخت قدُمُه في العلم ولهذا قال علّيٌ رضي اهلل 

عنه أو فهًما ُيؤتيه اهلل رُجاًل في الُقرآن(.)3(

رسول  أمور  من  المختصر  الصحيح  المسند  الجامع   )١(
البخاري،  البخاري(،  )صحيح  وأيامه  وسننه   � اهلل 
عبداهلل،  أبو  المغيرة،  بن  إبراهيم  بن  إسماعيل  بن  محمد 
النجاة،  طوق  دار  الناصر،  ناصر  بن  زهير  محمد  تحقيق: 
كتاب   ،٤٢٩٤ الــحــديــث:  رقـــم   ،١٤٩/5 ١٤٢٢هــــــ:  ط١، 

المغازي، باب منزل الّنبّي � يوم الفتح.
الدين  شهاب  البخاري،  صحيح  شرح  الباري  فتح   )٢(
أبو الفضل، أحمد بن علي بن محمد بن محمد بن علي، 
كتبه وأبوابه  الكناني، العسقالني، الشافعي)85٢هـ(، رقم 
وأحاديثه: محمد فؤاد عبدالباقي، قام بإخراجه وصححه 
وأشرف على طبعه: محب الدين الخطيب، دار المعرفة- 

بيروت، ١3٧٩هـ: ٧36/8.
محمد  الــعــال  ــو  أب ى،  الــمــبــاركــفــور ــوذي،  ــ األح تحفة   )3(

أن  على  يــدل  ما  أيًضا  )وفيه  المظفر:  أبــو  وقــال 
 )٤(. معانيه(  واستنباط  القرآن  تدبر  في  هو  العلم 

ڳ   گ   گ    گ    گ   ﴿ک   تعالى:  قال 
ڳ  ﴾)5( 

تدخل  ال  قوله:  في  قلنا  »..إذا  الغزالي:  وقــال 
ظاهره  فهذا  صــورة«؛  وال  كلب  فيه  بيتا  المالئكة 
المالئكة  مهبط  وهــو  بيت  القلب  أن  إشــارتــه  أو 
كالغضب  الــرديــئــة  والــصــفــات  آثــارهــم،  ومستقر 
نابحة  كالب  والعجب  والحقد  والحسد  والشهوة 
مشحون  وهــو  المالئكة  تدخله  فــال  القلب،  فــي 
بالكالب، ونور اهلل ال يقذفه في القلب إال بواسطة 
وقال:  النور.  فيه  يقذف  ال  كهذا  المالئكة. فقلب 
البيت  بلفظ  الحديث  من  المراد  إن  أقول  ولست 
أقــول  ولكن  المذمومة  الصفة  وبالكلب  القلب 
بين  الظاهر و كبير بين تغيير  تنبيه عليه. وفرق  هو 

التنبيه على البواطن من ذكر الظواهر.)6(
شيء  من  يكن  )ومهما  الذهبي:  حسين  وقال 
فإن ظاهر القرآن - وهو المنّزل بلسان عربي مبين 
- هو المفهوم العربي المجّرد. وباطنه هو مراد اهلل 

دار  بيروت-  عبدالرحيم)ت١353هـ(،  بن  عبدالرحمن 
الكتب العلمية: ٩/٢08. 

بن  المظفر: يحيى  أبو  الصحاح،  اإلفصاح عن معاني   )٤(
الدين  عون  الشيبانّي  الذهلي  هبيرة  بن  محمد  بن  ُهبيرة 
)ت560هـ(، تحقيق: فؤاد عبدالمنعم أحمد، دار الوطن، 

١٤١٧هـ: 3/١5١. 
)5( سورة محمد، اآلية: ٢٤.

)6( إحياء علوم الدين: ٤٩/١. 
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لفاظ  األ راء  و من  إليه  يقصد  الذى  وغرضه  تعالى 
والتراكيب، هذا هو خير ما يقال في معنى الظاهر 

والباطن()١(.
المعاني  من  كان  ما  كل  إّنَ  نقول:  ذلك  وعلى 
إال عليها داخل  القرآن  فهم  ينبني  ال  التي  العربية 
تــحــت الــظــاهــر، فــالــمــســائــل الــبــيــانــيــة، والــمــنــازع 
البالغية، ال معدل لها عن ظاهر القرآن، فإذا فهم 
تعالى:  قوله  في  »ضّيق«  بين  الفرق  مثاًل   اإلنسان 

﴿ ٱ  ٻ   ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پپ  ڀ  
ٿ   ٺ   ٺ   ٺ   ٺ   ڀ   ڀ   ڀ   
قوله  في  بين »ضائق«  و  ..  )٢(  ﴾ ٿ  ٿ   ٿ   

ى           ى   ې   ې   ې   ﴿ې   تــعــالــى: 
ۆئ   ۆئ  ۇئ   ۇئ   وئ   وئ   ەئ   ەئ   ائ     ائ  

ۈئ   ۈئ  ېئ﴾)3(.
على  ــة  دالـ مشبهة  صــفــة  ــق«  ــّي »ض أن  ــرف  وعـ
الثبوت والدوام في حق من ُيرد اهلل أن يضله، وأن 
والتجدد  الحدوث  على  يدل  فاعل  اسم  »ضائق« 
وأنه أمر عارض له �. إذا فهم اإلنسان مثل هذا 

فقد حصل له فهم ظاهر القرآن.
يادة على  إذن فال ُيشترط في فهم ظاهر القرآن ز
معنى  كل  إذن  و العربي،  سان 

ّ
الل على  الجريان 

العربي  سان 
ّ
الل على  جار  غير  القرآن  من  مستنبط 

فليس من تفسير القرآن في شيء.. ال مما ُيستفاد 

)١( التفسير والمفسرون: ٢/٢65.
)٢( سورة األنعام، من اآلية: ١٢5.

)3( سورة هود، من اآلية: ١٢.

فهو  ذلك  فيه  اّدعــى  ومن  به.  ُيستفاد  مما  وال  منه 
مبطل في دعواه.

ــان  ي ــه الجر ــى في ــال يكف ــن، ف ــى الباط ــا المعن أم
بــد فيــه مــع  بــل ال  ســان العربــي وحــده. 

ّ
علــى الل

ذلــك مــن نــور يقذفــه اهلل تعالــى فــي قلــب اإلنســان 
يصيــر بــه نافــذ البصــر ســليم التفكيــر، ومعنــى هــذا 
أن التفســير الباطــن ليــس أمــرًا خارجــًا عــن مدلــول 

فــظ القرآنــي.)٤(
ّ
الل

وقال ابن عاشور: )وعندي إن هذه اإلشارات ال 
تعدو واحدا من ثالثة أنحاء(:

مجرى  اآلية  معنى  فيه  يجري  كان  ما  األول:   -
يقولون  كما  المعنى  بذلك  شبيه  لحال  التمثيل 
مثال »ومن أظلم ممن منع مساجد اهلل أن يذكر فيها 
الخضوع  مواضع  ألنها  للقلوب  إشــارة  أنــه  اسمه« 
بفناء  القلوب  له  فتسجد  يعرف  بها  إذ  تعالى  هلل 
بين  النفوس، ومنعها من ذكره هو الحيلولة بينها و
بتكديرها  خرابها  فــي  وســعــى  اللدنية  الــمــعــارف 

بالتعصبات وغلبة الهوى.
يكون  فقد  التفاؤل  نحو  من  كان  ما  الثاني:   -
هو  السمع  إلى  صورتها  من  يسبق  معنى  للكلمة 
ذهن  انصراف  باب  من  وذلــك  المراد  معناها  غير 
في  يجول  والــذي  عنده  المهم  هو  ما  إلى  السامع 

ۈ   ۆ    ﴿ تعالى  قوله  فــي  قــال  كمن  وهــذا  خــاطــره 

)٤( التفسير والمفسرون: ٢/٢65. 



5٠7
»مفارقة التأويل اإلشاري للتأويل الباطني«

عامر جاسم حمود سرحان

للنفس  إشــارة  الــذي  ذا  من  ۋ﴾)١(  ٴۇ   ۈ  
صدى  يأخذ  فهذا  للشفعاء  المقربين  من  يصير 
به  شغل  ما  على  يتأوله  و السمع  في  الكالم  موقع 
رأيت الشيخ محي الدين يسمي هذا النوع  قلبه. و

سماعا ولقد أبدع .
النفوس  أهــل  ــأن  وش ومــواعــظ  عبر  الثالث:   -
يأخذوا الحكمة  كل شيء و اليقظى أن ينتفعوا من 
الــقــرآن  قـــرأوا  إذا  بهم  ظنك  فما  وجــدوهــا  حيث 
 وتدبروه فاتعظوا بمواعظه فإذا أخذوا من قوله تعالى: 
 )٢(﴾ ۉ   ۅ   ۅ   ۋ  ۋ   ٴۇ    ﴿
اقتبسوا أن القلب الذي لم يمتثل رسول المعارف 
خرجت  إشــارة  وكل   ... وبــاال  عاقبته  تكون  العليا 
فهي  عداها  ما  إلى  األحــوال  الثالثة  هذه  حد  عن 
تبلغ  أن  إلى  يدا  رو يدا  رو الباطنية  إلى قول  تقترب 

تهم(.)3( عين مقاال
ية ألنها إنما  )فنسبة اإلشارة إلى لفظ القرآن مجاز
تشير لمن استعدت عقولهم وتدبرهم في حال من 
كانت  األحوال الثالثة وال ينتفع بها غير أولئك فلما 
اعتبارهم  ــارت  وأث تدبرهم  أنــارت  قد  القرآن  آيــات 
نسبوا تلك اإلشارة لآلية. فليست تلك اإلشارة هي 
لة اللفظية واالستعمالية حتى تكون من  حق الدال

كما قد تبين(.)٤( لوازم اللفظ وتوابعه 

)١( سورة البقرة، من اآلية: ٢55.
)٢( سورة المزمل، اآلية: ١6. 
ير: ١/١6. )3( التحرير والتنو
ير: ١٧/١. )٤( التحرير والتنو

فبهذا فارق التفسير االشاري ما قاله الباطنيون 
الشرع  عن  والــخــروج  التكفير  الــى  تصل  اقــوال  من 
التفسير  بجواز  قالوا  الذين  العلم  فأهل  الشريف 
ــاري لــم يــخــرجــوا بــه عــن حـــدود الــشــرع وانما  االشــ
رأوا  و اذهانهم  في  انقدحت  ونكت)5(  لطائف  هي 
بل  منها  يخرج  وال  بالشريعة  يزري  ال  بها  القول  أن 
تحت  المخبئة  المعاني  فهم  فــي  مــنــصــّبٌ  هــو 
التفاسير  هــذه  بمثل  فقالوا  العظيم  القرآن  الفاظ 
والتدبر  للتأمل  الباب  فتحت  التي  يالت  والتأو
تبارك  الباري  قاله  ما  عين  وهو  القرآني  النص  في 

ڳ   گ   گ    گ    گ   ک    ﴿ وتــعــالــى: 
ڳ﴾ )6(. 

المبحث الرابع:	 
أقوال العلماء في التفسير االشاري 	 

إختلف العلماء في التفسير اإلشاري، وتباينت 
منعه،  مــن  ومنهم  أجـــازه  مــن  فمنهم  آراؤهـــم   فيه 
ومنهم من عده من كمال اإليمان ومحض العرفان، 
يغا وضالال وانحرافا عن دين اهلل  ومنهم من اعتبره ز

تبارك وتعالى.

إمعان،  )5( النكتة: هي مسألة لطيفة أخرجت بدقة نظر و
في  الــخــواطــر  لتأثير  نكتة؛  الدقيقة:  المسألة  وسميت 
علي  الجرجاني،  التعريفات،  كتاب  ينظر:  استنباطها. 
ضبطه  الــشــريــف)ت8١6هـــ(،  الزين  علي  بن  محمد  بن 
وصححه جماعة من العلماء بإشراف الناشر، دار الكتب 

العلمية- بيروت، ط١، ١٤03هـ-١٩83م: ص٢٤6. 
)6( سورة محمد، اآلية: ٢٤.
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بصيرة  إلى  يحتاج  دقيق  الموضوع  أن  والواقع 
كان  ية ونظرة إلى أعماق الحقيقة ليظهر ما إذا  رو و
الغرض من هذا النوع من التفسير هو اتباع الهوى 
كما فعل الباطنية، فيكون  والتالعب في آيات اهلل 
منه  الغرض  أو  لــحــاد،  واإل الزندقة  قبيل  من  ذلك 
كالم اهلل تعالى يعز أن يحيط به بشر  اإلشارة إلى أن 
كالمه تعالى وضعت فيه مفاهيم  إحاطة تامة، وأن 
مــدار  على  تنقضي  ال  وعــجــائــب  ودقــائــق  ــرار  وأســ
فيكون  أخــرى،  بعد  مرة  إعجازه  يتوالى  و ــان،  األزم

ذلك من محض العرفان وكمال اإليمان.
قال ابن الصالح: )الظن بمن يوثق به منهم أنه 
تفسيرا  يذكر  لم  أنــه  ذلــك  أمثال  من  شيئا  قــال   إذا 
في  المذكورة  للكلمة  الشرح  مذهب  به  ذهب  وال 
كانوا قد سلكوا  كذلك  كان  لو  فإنه  العظيم  القرآن 
ما  لنظير  منهم  ذكر  ذلك  إنما  و الباطنية  مسالك 
ذكر  فمن  بالنظير  يذكر  النظير  فــان  الــقــرآن  به  رد  و
أمرنا  قــال  فكأنه  المذكورة  ــة  اآلي في  النفس  قتال 
الكفار، ومع ذلك فيا  يلينا من  النفس ومن  بقتال 
ليتهم لم يتساهلوا بمثل ذلك لما فيه من اإليهام 

لتباس واهلل أعلم(.)١( واال
المعنى صحيحا  كان  تيمية: )ومتى  ابن  وقال 
ــارة  إش ــك  ذل يسمى  فقد  مـــرادة  ليست  ــة  ل ــدال وال

ــن الـــصـــالح، عــثــمــان بن  ــن الـــصـــالح، ابـ ى ابـ )١( فــتــاو
الدين )ت6٤3هـ(، تحقيق:  أبو عمرو، تقي  عبدالرحمن، 
والحكم-  العلوم  مكتبة  الــقــادر،  عبد  عبداهلل  موفق  د. 

بيروت، عالم الكتب، ط١، ١٤0٧هـ: ص١٩٧. 

حقائق  السلمي  عبدالرحمن  أبو  الشيخ  أودع  وقد 
التفسير من هذا قطعة(.)٢(

الصوفية  المشايخ  إشـــارات  ــإن  )ف أيــًضــا  ــال  وق
التي يشيرون بها تنقسم إلى(: 

وذلك  بالقلوب  إشارتهم  وهى  حالية:  إشارة   -
هو الذي امتازوا به وليس هذا موضعه:

قوال: مثل  - وتنقسم إلى اإلشارات المتعقلة باأل
اإلشــارات  )فتلك  ونحوه  القرآن  من  يأخذونها  ما 
ليس  ما  إلحاق  و والقياس  االعتبار  باب  من  هي 
والقياس  االعتبار  مثل  بالمنصوص  بمنصوص 
هذا  لكن  األحــكــام  فــي  الفقهاء  يستعمله  الــذي 
يستعمل في الترغيب والترهيب وفضائل األعمال 
كانت اإلشــارة  الــرجــال ونحو ذلــك فــان  ودرجـــات 
كانت  الصحيح  الــقــيــاس  جــنــس  مــن  يــة  اعــتــبــار
كان  كالقياس الضعيف  كانت  حسنة مقبولة وان 
مواضعه  عن  للكالم  تحريفا  كان  وان  حكمه  لها 
جنس  من  كانت  يله  تأو غير  على  للكالم  يال  وتأو
كالم القرامطة والباطنية والجهمية فتدبر هذا فإني 

قد أوضحت هذا في قاعدة اإلشارات(.)3(

العباس  أبو  الدين  ابن تيمية، تقي  ى،  الفتاو )٢( مجموع 
تحقيق:  ـــ(،  ــ )ت٧٢8ه الحراني  عبدالحليم  بــن  أحمد 
ية-  النبو المدينة  قــاســم،  بــن  محمد  بــن  عبدالرحمن 
مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، ١٤١6هـ- 

١٩٩5م: ١0/560. 
ى: 3٧6/6.  )3( مجموع الفتاو
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وقال أيًضا: )وأما أرباب اإلشارات الذين يثبتون 
إليه  المشار  المعنى  يجعلون  و اللفظ عليه  ما دل 
كحال  مفهوما من جهة القياس واالعتبار فحالهم 
إذا  بالقياس واالعتبار وهذا حق  العالمين  الفقهاء 
كان قياسا صحيحا ال فاسدا واعتبارا مستقيما ال 

منحرًفا()١(.
المعانــي  هــي  )اإلشــارات  القيــم:  ابــن  -وقــال 
راء  و ومــن  بعــد،  مــن  الحقيقــة  إلــى  تشــير  التــي 
وتــارة  مســموع،  مــن  تكــون  تــارة  وهــي  حجــاب، 
تكــون مــن مرئــي، وتــارة تكــون مــن معقــول، وقــد 

كلهــا. الحــواس  مــن  تكــون 
واألعالم، وسببها:  األدلة  فاإلشارات من جنس 
الحس  ــه  ب فيلطف  بالجمعية  يــحــصــل  صــفــاء 
يكشف  ال  لطيفة  أمــور  إلدراك  فيستيقظ  والذهن 

حس غيره وفهمه عن إدراكها.
تيمية -قـــدس اهلل  ابـــن  ــالم  ــ اإلس وقـــال شــيــخ 
روحه- يقول: الصحيح منها: ما يدل عليه اللفظ 
قوله  مثاله  قلت  األولــى.  قياس  بــاب  من  بإشارته 
ابن  قــال   ،)٢(﴾ ڀ  ڀ  ڀ   تعالى:﴿پ  
الصحف  به  المراد  أن  اآلية  في  والصحيح  تيمية: 
بإشارتها  اآلية  تدل  لكن   ... المالئكة  بأيدي  التي 
على أنه ال يمس المصحف إال طاهر؛ ألنه إذا كانت 
لكرامتها  المطهرون  إال  يمسها  ال  الصحف  تلك 

)١( المصدر نفسه: ٢/٢8.
)٢( سورة الواقعة، اآلية: ٧٩.

إال  يمسها  ال  أن  أولـــى  الصحف  فــهــذه  اهلل  على 
طاهر ... ومن هذا: أن استقبال القبلة في الصالة 
المصلى  الرب، فتوجه  شرط لصحتها وهي بيت 
وقالبه شرط، فكيف تصح صالة من  ببدنه  إليها 
وجه  بل  والبدن؟  القبلة  رب  إلى  بقلبه  يتوجه  لم 
البيت.  رب  غير  إلى  قلبه  ووجه  البيت  إلى  بدنه 
تنا  التي ال  اإلشــارات الصحيحة  وأمثال ذلك من 
إال بصفاء الباطن وصحة البصيرة وحسن التأمل، 

واهلل أعلم(.)3(
ــال صاحب الــمــنــازل: قــال اهلل  ــال أيــًضــا: )ق وق
إذا  يعني:  ھ﴾)٤(   ہ   ہ    ہ    ﴿ تعالى: 
نسيت  ثم  ذكرك  في  نفسك  ونسيت  غيره  نسيت 
كل  إيــاك  ذكــرك في ذكــره ثم نسيت في ذكر الحق 
ذكر( ... كالم صاحب المنازل يحمل على اإلشارة 

ال على التفسير ...()5(.
- وقال الشاطبي في الموافقات وقد ذكر نماذج 
من التفسير اإلشاري عن سهل التستري: )ولكن له 
وجه جار على الصحة وذلك أنه لم يقل إن هذا هو 
تفسير اآلية ولكن أتى بما هو ند في االعتبار الشرعي 

الذي شهد له القرآن من جهتين: 
اآلية  معنى  من  يأخذ  قد  الناظر  أن  إحداهما: 
فيه  تنزل  لم  فيما  فيجريه  االعتبار  باب  معنى من 

)3( مدارج السالكين: ٢/٤06.
)٤( سورة الكهف، من اآلية: ٢٤.

)5( مدارج السالكين: ٤3١/٢.
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ألنه يجامعه في القصد أو يقاربه ...(.)١( 
كله لجاللة  إنما احتيج إلى هذا  ثم قال: )... و
من  اإلشــاري-  التفسير  أي  ذلك-  عنهم  نقل  من 
اإلحياء  منه في  الغزالي بشيء  ألّم  ربما  و الفضالء 
القوم  مقاصد  يعرف  لم  لمن  قدم  مزلة  وهو  وغيره 

فإن الناس في أمثال هذه األشياء بين قائلين:- 
يعتقد  يأخذه على ظاهره و منهم من يصدق به و
إذا عارضه  و كتابه  تعالى من  مراد اهلل   أن ذلك هو 
ما ينقل في كتب التفسير على خالفة فربما كذب 

به أو أشكل عليه.
أنه  يــرى  و اإلطــالق  على  به  يكذب  من  ومنهم 
الباطنية  تفسير  مــن  تقدم  مــا  مثل  بهتان  و تــقــّول 
عن  ميل  فيه  الطريقين  وكــال  حــذوهــم  حــذا  ومــن 

اإلنصاف(.)٢( 
في  الباطنة  األنظار  تلك  إن  )فنقول:  قــال:  ثم 
اآليات المذكورة إذا لم يظهر جريانها على مقتضى 
فهي  التفسير-  قبول  شروط   - المتقدمة  الشروط 
ــى االعــتــبــار غير الــقــرآنــي وهــو الــوجــودي  راجــعــة إل
يصح تنزيله على معاني القرآن؛ ألنه وجودي أيضا  و
فهو مشترك من تلك الجهة غير خاص فال يطالب 
المربي  يطالبه  ما  إال  موافق  بشاهد  المعتبر  فيه 

محمد  بن  موسى  بن  إبراهيم  الشاطبي،  الموافقات،   )١(
اللخمي الغرناطي)ت٧٩0هـ(، تحقيق: أبو عبيدة مشهور 
بن حسن آل سلمان، دار ابن عفان، ط١، ١٤١٧هـ-١٩٩٧م: 

.٢٤3/٤
)٢( الموافقات: ٢5٢/٤.

وهو أمر خاص وعلم منفرد بنفسه ال يختص بهذا 
الموضع فلذلك يوقف على محله، فكون القلب 
جارا ذا قربى والجار الجنب هو النفس الطبيعي، 
ًيا  اعتبار تنزيله  يصح  »التستري«  ذكر  ما  سائر  إلى 
هذا  في  ببعض  بعضه  الوجود  مقابلة  فإن  مطلًقا 
أنه  غير  بــابــه  أر عند  جــدا  وسهل  صحيح  النمط 
إيالة راسخ  مغرر بمن ليس براسخ أو داخل تحت 
المعتبرين  من  ذلك  مثل  عنه  ذكر  من  فإن  وأيضا 
به  المخاطب  المقصود  المعنى  بأنه  يصرح  لــم 
كونه هو المراد  الخلق بل أجراه مجراه وسكت عن 
أنــه هو  إن جــاء شــيء من ذلــك وصــرح صاحبه  و
المراد فهو من أرباب األحوال الذين ال يفرقون بين 
لمن  هذا  يطرأ  ما  كثر  وأ والوجودي  القرآني  االعتبار 
يتحقق  لم  الطريق  على  سائر  السلوك  في  بعد  هو 
بمطلوبه، وال اعتبار بقول من لم يثبت اعتبار قوله 
األنــوار  مشكاة  في  وللغزالي  وغيرهم  الباطنية  من 
جواهر  كتاب  وفي  اإلحياء  من  الشكر  كتاب  وفي 
لهذا  به  يتبين  ما  وغيره  القرآني  االعتبار  القرآن في 
وللسنة  الموفق  واهلل  هناك  فتأملها  أمثلة  الموضع 
قابل  منهما  واحد  كل  فإن  مدخل  النمط  هذا  في 
وقابل  الشواهد  الصحيح  المتقدم  االعتبار  لذلك 
أيضا لالعتبار الوجودي فقد فرضوا نحوه في قوله 
عبداهلل،  بن  عبيداهلل  عن  والسالم:  الصالة  عليه 
يــقــول:  اهلل عنهما،  رضـــي  عــبــاس  ابـــن  أنـــه ســمــع 
سمعت أبا طلحة، يقول: سمعت رسول اهلل � 
كلب، وال صورة  ئكة بيتا فيه  يقول: »ال تدخل المال
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فائدة  وال  األحاديث  من  ذلك  غير  إلى  تماثيل«)١(، 
الحق  إلــى  الــوصــول  إذا وضــح طريق  الــتــكــرار  فــي 

والصواب(.)٢(
الصوفية  كالم  في  )تنبيه:  الزركشي:  -وقــال 
تفسير  في  الصوفية  كالم  فأما  القرآن:  تفسير  في 
إنــمــا هــي مــعــان  الـــقـــرآن فــقــيــل لــيــس تــفــســيــرا و
بعضهم  كقول  الــتــالوة  عند  يجدونها  ومواجيد 

پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   في ﴿ ٱ  
بقتال من  فأمرنا  النفس  المراد  إن   :)3(﴾ پ 

إلى  شــيء  وأقــرب  إلينا  شــيء  أقــرب  ألنها  يلينا 
نفسه(.)٤( اإلنسان 

الــحــكــم: )كــثــيــرا ما  ــارح  ابـــن عجيبة شـ ــال  وقـ
 )5(﴾ چ  چچ  چ  ڇ     ﴿ يستدل الصوفية بهذه اآلية 
على االنقطاع إلى اهلل والغيبة عما سواه وهو تفسير 
الرد  في  نزلت  ألنها  اللفظ  معنى  تفسير  ال  إشــاري 
يقتبسون  على اليهود ... والصوفية، يقرون الظاهر و
إشارات خفية ال يعرف مقصودهم غيرهم ولذلك 
يعرف  لــم  حــيــث  الــمــفــســريــن  بــعــض  عليهم  رد 

قصدهم ﴿  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک ﴾)6(.

 ،3٢٢5 الحديث:  رقــم   ،١١٤/٤ الــبــخــاري:  صحيح   )١(
والمالئكة  آمين  قال احدكم:  اذا  باب  الخلق،  بدء  كتاب 

في السماء.
)٢( الموافقات: 3/٤0٤-٤06.

)3( سورة التوبة، من اآلية: ١٢3.
)٤( البرهان في علوم القرآن: ٢/١٧0.

)5( سورة األنعام، من اآلية: ٩١.
)6( سورة البقرة، من اآلية: 60. شرح الحكم، ابن عجيبة، 

وقال ابن عجيبة أيًضا:  )ثم تلى الشيخ هذه اآلية 
)قل اهلل ثم ذرهم ...( على طريق أهل اإلشارة، قل: 
روحك وغب عما سواه ثم ذر الناس  اهلل بقلبك و
في  يخوضون  أي  يلعبون  خوضهم  في  اتركهم  أي 
الــســوى العبين فــي الــهــوى، وقــد اعــتــرض بعض 
اآلية  بهذه  استشهادهم  الصوفية  على  المفسرين 

كل أناس مشربهم()٧(. ولم يفهم مرادهم )قد علم 
وقال أيضًا: )وأما تفسير أهل الباطن فهو إشارة ال 

تفسير معنى(.)8(
في  ــنــاظــر  ال )إن  ــي:  ــب ــذه ال حــســيــن  د.  ــال  ــ وق
يــم، قــد يــأخــذ مــن معنى اآليـــة معنى  الــقــرآن الــكــر
اآلية، ألنه  فيه  تنزل  لم  فيما  االعتبار، فيجريه  باب 

يجامعه في القصد أو يقاربه(.)٩(
فهذه أقوال أهل العلم على اختالف مذاهبهم 
لم  فألنه  االشــاري  التفسير  أجــاز  فمن  بهم  ومشار
هو  بــْل  يف  الشر الشرع  عن  خروًجا  أو  باًسا  به  ير 
قال  ومــن  وضــوابــطــه،  الــشــرع  حـــدود  ضمن  يسير 
يعة  يمه والتحذير منه فإنما خشي على الشر بتحر
فيها  يدوا  يز أن  والضالل  يغ  الز أهــل  تالعب  من 
كأمثال  زمان  كل  في  وجدوا  وقد  منها  ينقصوا  أو 
الباطنية وأهل الباطل الذين يتصيدون في الماء 

العلمية،  الكتب  دار  بيروت،  الكيالي،  عاصم  تحقيق 
١٩٩6م: ص 366.

)٧( شرح الحكم: ص 80.
)8( المصدر نفسه: ص ٢١٢.

)٩( التفسير والمفسرون: ٢/٢66. 
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يم سًدا لهذا الباب. العكر فقالوا بالتحر
الطرفين  كــال  حــرص  اللبيب  على  يخفى  وال 
على الشريعة الغراء لذا فإن أخذنا به فليكن ضمن 
إْن منعنا  الضوابط والشروط التي ذكرها العلماء، و
من  يدنسها  أْن  البيضاء  للمحجة  فاحتراًما  عنه 

ليس من أهلها.
المبحث الخامس:	 
ضوابط التفسير االشاري	 

كتاب  لمعاني  إثارة  اإلشــاري  التفسير  كان  لما 
به،  ينضبط  معيار  مــن  لــه  بــد  ال  كــان  تعالى،  اهلل 
تحت  بالقرآن  المتالعبين  عبث  عن  يتميز  حتى 
القرآن  يفسرون  ال  وهــم  الــقــرآن،  باطن  اســم  ستار 
باسم  الشريعة  لهدم  يتالعبون  بل  الحقيقة  على 
التفسير  بــه  ينضبط  الـــذي  والــمــعــيــار  يــعــة،  الــشــر

تية)١(:  اإلشاري ليكون مقبوال هو الشروط اآل
غير  مــن  يــده  يــؤ شرعي  شاهد  لــه  يكون  أن   -١
اإلشاري  للتفسير  يكن  لم  إن  ألنه  معارض. وذلك 
له  لكن  شاهد  لــه  كــان  أو  آخــر،  محل  فــي  شاهد 
غير  من  القرآن  على  تّدعى  دعــوى  صــار  معارض 
مرفوضة  عليها  دلــيــل  ال  الــتــي  ــوى  ــدع وال دلــيــل. 

باتفاق العلماء .
مقتضى  على  اإلشــاري  التفسير  يصح  أن   -٢
كون  رة  الظاهر المقرر في لسان العرب، وذلك ضرو
كان له فهم  ا، ولو  القرآن عربًيا، إّنا جعلناُه ُقرآنًا عربّيً

)١( علوم القرآن الكريم - نور الدين عتر: ص٩8. 

ال يقتضيه كالم العرب لم يوصف بكونه عربيا، بل 
يدخل قائله تحت وعيد من قال في كتاب اهلل بغير 

علم.
عقلي.  وال  شرعي  معارض  له  يكون  ال  أن   -3

لما علم مما سبق.
المراد  التفسير اإلشــاري هو  يّدعى أن  ٤- أن ال 
بالمعنى  نعترف  أن  بد  ال  بل  الظاهر،  دون  وحــده 
الظاهر أّوال، إذ ال يطمع في الوصول إلى اإلشارة قبل 
القرآن  أسرار  العبارة، »ومن ادعى فهم  إحكام فهم 
البلوغ  اّدعى  كمن  فهو  الظاهر  التفسير  يحكم  ولم 

ز الباب!!« )٢(. إلى صدر البيت قبل أن يجاو
يد أن اللفظ  قوال إن أر قال ابن القيم: )وهذه األ
أنها  ــد  ي أر إن  و فغلط  الــمــراد  هي  وأنها  عليها  دل 
قريب،  فأمرها  والقياس  اإلشارة  أخذت من طريق 
ر على ثالثة أصول: تفسير على  وتفسير الناس يحاو
وتفسير  المتأخرون،  إليه  ينحو  الــذي  وهــو  اللفظ 
وتفسير  السلف،  يذكره  الــذي  وهــو  المعنى  على 
على اإلشارة والقياس وهو الذي ينحو إليه كثير من 

الصوفية وغيرهم وهذا ال بأس به بأربعة شرائط: 
١- أن ال يناقض معنى اآلية.

٢- وأن يكون معنى صحيًحا في نفسه. 
3- وأن يكون في اللفظ إشعار به. 

ارتــبــاط  اآليـــة  معنى  بــيــن  و بينه  يــكــون  وأن   -٤
وتالزم. 

)٢( علوم القرآن الكريم - نور الدين عتر: ص ٩٩. 
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كــان  بــعــة  األر ــور  ــ األم هـــذه  اجتمعت  ــإذا  ــ )ف  -
استنباطا حسنا(.)١( 

التفسير  أن  يعلم  تقدم  )مما  الــزرقــانــي:  وقــال 
اإلشاري ال يكون مقبوال إال بشروط خمسة وهي: 

١- أال يتنافى وما يظهر من معنى النظم الكريم.
٢- أال يدعى أنه المراد وحده دون الظاهر.

كتفسير  سخيفا  بعيدا  يــال  تــأو يــكــون  أال   -3
 )٢(﴾ ہ  ہ   ہ   ہ    ﴿ تعالى:  قوله  بعضهم 
المحسنين  وكلمة  ماضيا  فعال  لمع  كلمة  بجعل 

مفعوله.
٤- أال يكون له معارض شرعي أو عقلي.

كذلك  يده،  يؤ شرعي  شاهد  له  يكون  أن   -5
فيمكن  متداخلة  الــشــروط  هــذه  أن  بيد  اشترطوا 
االستغناء باألول عن الثالث وبالخامس عن الرابع 

يحسن مالحظة شرطين بدلهما:  و
اللفظ  له  الموضوع  المعنى  بيان  أحدهما:   -

الكريم أوال. 
التفسير  هــذا  راء  و مــن  يكون  )أال  ثانيهما:   -

يش على المفّسر له()3(. اإلشاري تشو

يــة،  الجوز القيــم  ابــن  القــرآن،  أقســام  فــي  التبيــان   )١(
محمــد بــن أبــي بكــر بــن أيــوب بــن ســعد شــمس الديــن 
)ت٧5١هـــ(، تحقيــق: محمــد حامــد الفقــي، دار المعرفة- 

.٤٩ ص  بيــروت: 
)٢( سورة العنكبوت، من اآلية: 6٩.   

)3(  مناهل العرفان في علوم القرآن: 58/٢؛ والواضح في 
علوم القرآن: ص٢٤0. 

وقد أضاف بعض العلماء ما يلي: 
١- أن يبين المعنى الموضوع له اللفظ الكريم 

أوال.
ــاري  اإلش التفسير  هــذا  راء  و مــن  يكون  أال   -٢

يش على المفسر له.)٤( تشو
رفضه  عــدم  بمعنى  لقبوله  شــروط  هــذه  إن  ثم 
اتباعه واألخذ به  فحسب وليست شروطا لوجوب 
له شاهدا  إن  ثم  القرآن  وظاهر  يتنافى  ال  ألنه  ذلك 
يرفض  ال  كذلك  كــان  ما  وكــل  الشرع  من  يعضده 
إنما لم يجب األخذ به ألن النظم الكريم لم يوضع  و
لهامات التي تلوح  لة عليه بل هو من قبيل اإل للدال

ألصحابها غير منضبطة بلغة وال مقيدة بقوانين.)5(
ما  أمثلة  )ومــن  العتر:  الدين  نــور  الشيخ  يقول 
وقفنا عليه في هذا العصر في أملية خاصة طبعت 
هكذا:   العاديات  سورة  تفسير  فيه  إذا  و كتاب  في 
»والعاديات« الريح تجري مستمرة »ضبحا« صوتها 
تحتك  »قدحا«  الغيوم  يات«  »فالمور جريها  أثناء 
»فالمغيرات«  الــبــرق  ــك  ذل عــن  فينشأ  ببعضها 
ظاهرا  غياثا  تغيثكم  »صبحا«  بالمطر  المغيثة 
عجاب  من  السورة  آخــر  إلــى  وهكذا   ... كالصبح 

التحريف.. !؟!(.

)٤( مــع االمــام أبــي إســحاق الشــاطبي فــي مباحــث مــن 
بــن  شــايع  األســمري،  وتفســيره،  يــم  الكر القــرآن  علــوم 
ــورة،  ــة المن ــالمية بالمدين ــة االس ــايع، الجامع ــن ش ــده ب عب

.56 ص  ١٤٢٢هـــ-٢00٢م: 
)5( مناهل العرفان في علوم القرآن: 8١/٢. 
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اللغــة،  يــح  لصر مخالــف  تحريــف  وهــذا 
تفــاق المفســرين أن »العاديــات« هــي  ومصــادم ال
اســم  وهــو  »ضبحــا«  تضبــح  المســرعة  الخيــل 
حوافرهــا  فتصــدم  تســرع،  وهــي  الخيــل  صــوت 
»صبحــا«  فتغيــر  »قدحــا«  الشــرر  فتقــدح  األرض 
هــو  هــذا   ... العــدو صباحــا  علــى  الهجــوم  تشــن 
الصــواب فــي تفســير الســورة، وليــس ذلــك التفســير 
الــذي نقلنــاه ســابقا مــن الصــواب بســبيل، إنمــا هــو 

بــه.)١( وعبــث  للنــص  تمزيــق 
المبحث السادس:	 
تطبيقات التفسير اإلشاري	 

على  يفتح  اهلل  أن  يــب  ر )ال  تيمية:  ابــن  ــال  وق
قلوب أوليائه المتقين وعباده الصالحين - بسبب 
طهارة قلوبهم مما يكرهه، واّتباعهم ما يحبه- ما ال 
: إال فهما  كما قال علّيٌ يفتح به على غيرهم وهذا 
بما  ثر: من عمل  األ وفي  كتابه،  في  اهلل عبدا  يؤتيه 
ّرثه اهلل علم ما لم يعلم، وقد دل القرآن على  علم و

ذلك في غير موضع(.)٢( 
الناس في  تفاوت  )والمقصود  القيم:  ابن  وقال 
يفهم  من  منهم  وأن  النصوص  في  الفهم  مراتب 
من اآلية حكما أو حكمين، ومنهم من يفهم منها 
كثر من ذلك ، ومنهم من يقتصر  عشرة أحكام أو أ
في الفهم على مجرد اللفظ دون سياقه ودون إيمائه 

)١( علوم القرآن الكريم: ص٩٩.
ى: ١3/٢٤5. )٢( مجموع الفتاو

إشارته وتنبيهه واعتباره(.)3(  و
ابن  اإلســالم  شيخ  )وسمعت  القيم:  ابــن  قــال 
النبي  قــول  في  يقول   - روحــه  اهلل  قــدس   - تيمية 
�: »ال تدخل المالئكة بيتا فيه كلب وال صورة« 
الكلب  يمنعها  المخلوقون  المالئكة  كانت  إذا 
والصورة عن دخول البيت، فكيف تلج معرفة اهلل 
في  بقربه  واألنس  ذكره،  وحالوة  ومحبته  وجل،  عز 

قلب ممتلئ بكالب الشهوات وصورها؟(.)٤(
﴿ے   تعالى:  قوله  تفسير  فــي  القرطبي  نقل 
ابن  قــال   )5(﴾ ڭ  ڭ   ڭ   ۓ   ۓ   ے   
عباس رضي اهلل عنه: )أنزل من السماء ماء( قال: 
قلوب  ــة:  األودي قــال:  بقدرها(  أوديــة  )فسالت  قرآًنا 

العباد(.)6( 
)هو  بقدرها(:  أوديــة  )فسالت  كثير:  ابن  وقال 
علما  يسع  ما  فمنها  وتفاوتها  القلوب  إلى  إشــارة 
بل  العلوم  مــن  لكثير  يتسع  ال  مــن  ومنها  كثيرا  

القيم  ابـــن  الــعــالــمــيــن،  رب  عــن  الموقعين  ــالم  إعـ  )3(
شمس  سعد  بن  أيــوب  بن  بكر  أبــي  بن  محمد  ية،  الجوز
إبراهيم،  عبدالسالم  محمد  تحقيق:  الدين)ت٧5١هـ(، 
١٤١١هــــ- ط١،  بــيــروت،  العلمية-  الكتب  دار  بــيــروت- 

١٩٩١م: 35٤/١.
)٤( مدارج السالكين: ٢/٤06.
)5( سورة الرعد، من اآلية: ١٧.

القرطبي،  القرطبي(،  القرآن)تفسير  ألحكام  الجامع   )6(
أبو عبداهلل محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح األنصاري 
أحمد  تحقيق:  ـــ(،  الـــديـــن)ت6٧١هـ شمس  الــخــزرجــي 
إبراهيم أطفيش، القاهرة، دار الكتب المصرية،  البردوني و

ط٢، ١38٤هـ-١٩6٤م: ٩/305. 
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يضيق عنها(.)١( 
قال القشيري في قوله تعالى: ﴿ ڃ  ڃ  ڃ  
ڃ  چ    چ      چ   چڇ  ڇ  ڇ  ڇ    ڍ  ڍ ڌ     

ڌ  ﴾.)٢( 
فإّن  النفوس  مجاهدات  إلى  اآليــة  من  اإلشــارة 

أعدى عدّوك نفسك التي بين جنبيك.
يبقى  ال  حتى  الرياضات  أحكام  استوف  أي 
هلل،  والقلب  الّنفس  وتسلم  شيء،  البشرية  لآلثار 
وال  بالتوقي  ال  منك  منازع  وال  معارض  يكون  فال 

بالتلقي، ال بالتدبير وال باالختيار.)3(
وقــال أيًضــا فــي قولــه تعالــى )فاخلــع تعليــك( 
يــغ  تفر النعليــن  بخلــع  األمــر  فــي  اإلشــارة  يقــال  و
للحــّق  والتجــرد  يــن،  الدار حديــث  مــن  القلــب 

االنفــراد.)٤( بنعــت 
لوسي: في قوله تعالى )فاخلع نعليك(  وقال اآل
مستغرق  وســر  واآلخـــرة  الدنيا  إلــى  لتفات  اال اتــرك 
إلى  تلتف  تعالى وال  بالكلية في معرفة اهلل  القلب 

)١( تفسير القرآن العظيم، ابن كثير، أبو الفداء إسماعيل بن 
الدمشقي)ت٧٧٤هـ(،  ثم  البصري  القرشي  كثير  بن  عمر 
دار  بــيــروت-  الــديــن،  شــمــس  حسين  محمد  تحقيق: 
ط١،  بيضون،  علي  محمد  منشورات  العلمية،  الكتب 

١٤١٩هـ: 38٤/٤. 
)٢( سورة البقرة، من اآلية: ١٩3.

القشيري،  القشيري(،  )تفسير  اإلشـــارات  لطائف   )3(
عبدالكريم بن هوازن بن عبدالملك)ت٤65هـ(، تحقيق: 
إبراهيم البسيوني، مصر- الهيئة المصرية العامة للكتاب، 

ط3: ١6١/١. 
)٤( لطائف اإلشارات: ٢/٤٤8. 

طوى(  المقدس  بالوادي  )إنك  سبحانه  سواه  ما 
عز  عزته  وتنزه  تعالى  اهلل  جــالل  قــدس  وادي  وهــو 
وجل، وقيل: النعالن إشارة إلى المقدمتين اللتين 
العقل  بهما  يتوصل  ألنهما  الدليل  منهما  يتركب 
كالنعلين يلبسهما اإلنسان فيتوصل  إلى المقصود 
كأنه قيل: ال تلتف إلى  بالمشي بهما إلى مقصوده 
ل فإنك في وادي معرفة  المقدمتين ودع االستدال

اهلل تعالى المفعم بآثار ألوهيته سبحانه.)5(
ۀ   ۀ     ﴿ تعالى:  قوله  في  التستري  وقــال 
ھ  ہ   ہ   ہ   ہ  
فــالــجــار  ظــاهــرهــا  ــا  ــ أم ــال:  ــ قـ  )6(﴾ ھ  ھ  
الجنب: البعيد األجنبي، والصاحب بالجنب: هو 
السبيل:  وابن  الزوجة،  قيل  وقد  السفر،  في  الرفيق 
الضيف، أما باطنها فالجار ذو القربى هو القلب، 
بالجنب  والصاحب  الطبيعة،  هو  الجنب  والجار 
هو  السبيل  وابــن  بالشريعة،  المقتدي  العقل  هو 

الجوارح المطيعة هلل، هذا باطن اآلية.)٧(

والسبع  العظيم  القرآن  تفسير  في  المعاني  روح  ينظر:   )5(
عبداهلل  بــن  محمود  الــديــن  شهاب  لــوســي،  األ المثاني، 
عطية،  عبدالباري  علي  تحقيق:  الحسيني)ت١٢٧0ه(، 

بيروت- دار الكتب العلمية، ط١، ١٤١5هـ: 8/5٢٢. 
)6( سورة النساء، من اآلية: 36.

بن  سهل  محمد  ــو  أب الــُتــســتــري،  التستري،  تفسير   )٧(
بكر  أبــو  جمعه:  رفــيــع)ت٢83هـــ(،  بن  يونس  بن  عبداهلل 
الــســود،  عــيــون  بــاســل  محمد  تحقيق:  الــبــلــدي،  محمد 
الكتب  دار  بيضون،  علي  محمد  مــنــشــورات  بــيــروت- 

العلمية، ط١، ١٤٢3هـ: ص53. 
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وئۇئ   وئ    ﴿ تعالى:  قوله  في  السلمي  وقــال 
ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ﴾)١( قال أبو سفيان: اخلع 
نعليك ليصيب قدمك بركة الــوادي والــوادي بركة 
تصل  منك  الكل  اخلع  الشبلي)٢(:  وقــال  قدمك. 
عين  في  فتحقق  تكون،  وال  فتكون  بالكل،  إلينا 
ابن  الجمع بكون أخبارك عنا، وفعلك فعلنا. قال 
عطاء: اخلع نعليك أعرض بقلبك عن الكون فال 
النعل  أيــضــًا:  ــال  وق الخطاب.  هــذا  بعد  إليه  تنظر 
النفس، والواد المقدس دين المرجان وقت خلوك 
اخلع  وقــيــل  بــديــنــك،  معنا  والــقــيــام  نفسك،  مــن 
اقطع  جعفر:  وقــال  مــوجــودك  بعين  فإنك  نعليك 
عنك العالئق فإنك بأعيننا، وقال ابن عطاء: اخلع 
نعليك أي: أسقط عنك محل الفصل والوصل فقد 
الــواد المقدس وهو الذي يطهرك عن  حصلت في 
يبردك إلى محولها عليك. قيل في  األحوال أجمع و
بساط  عنك  أطوى  أي:  طوى.  المقدس  واد  قوله: 
ومطية  ــوادي  ال هذا  في  حصلت  فقد  المخالفات 
طوى عن قلبه ما ال يكون مقدسًا. وقال ابن عطاء: 
قوة  ــزع عنك  ان ! أي:  نعليك(  )اخــلــع   ! قــولــه:  فــي 

)١( سورة طه، من اآلية: ١٢.
بن  دلــف  يــقــال  و جعفر،  بــن  دلــف  الشبلي  بكر،  ــو  أب  )٢(
من  بسر  مولده  الشبلي  كــان  الــصــوفــي)٤3٤هـــ(،  جحدر، 
بن  جحدر  الشبلي  بكر  أبــا  سألت  العنبري:  يقول  رأى، 
يــح القلوب  ــرو دلـــف عــن الــتــصــوف. فــقــال: الــتــصــوف ت
والتخلق  الوفاء،  بأردية  الخواطر  وتجليل  الصفاء،  بمراوح 
وذيوله،  بغداد  يخ  تأر ينظر:  اللقاء.  في  والبشر  بالسخاء، 

للخطيب البغدادي: 3٩١/١٤.  

بواد  أي:  المقدس  بالواد  إنك  واالنفصال   االتصال 
االنفراد معي ليس معك أحد سواي.)3(

تــعــالــى )فــاخــلــع  قــولــه  ــي  ف ابـــن عجيبة  ــال  ــ وق
أردت شهود  إن  الكونين  نعليك(، أي: اخرج عن 

حضرة المكون.)٤(
)فاخلع  تعالى  قوله  في  حقي:  إسماعيل  وقال 
نعليك(: قال في االسرار المحمدية جاء في غرائب 
يعنى  نعليك  فاخلع  سبحانه  قوله  فــي  التفسير 
همك بامرأتك وغنمك وقال حضرة الشيخ الشهير 
يقول  والنفس  الطبيعة  يعنى  ســره  قــدس  بافتاده 
الفقير ال شك ان المرأة صورة الطبيعة والولد صورة 
النفس الن حبه من هواها غالبا وايضا ان المرأة في 
حكم الرجل نفسه ألنها جزء منه في األصل والغنم 
فكأنه  للوجود  التابع  المعاش  من  هو  انما  ونجوه 
وتعال  كان  أيا  يتبعها  وما  النفس  فكر  فاخلع  قيل 
كأنه  واآلخــرة  الدنيا  بالنعلين  المراد  بعضهم  وقال 
والوادي  ومشاهدته  اهلل  معرفة  في  باالستغراق  امره 

الحسين  بــن  محمد  السلمي،  التفسير،  حقائق   )3(
النيسابوري،  سالم  بــن  خالد  بــن  موسى  بــن  محمد   بــن 
أبو عبدالرحمن)ت٤١٢هـ(، تحقيق: سيد عمران، بيروت- 

دار الكتب العلمية، ١٤٢١هـ- ٢00١م: ١/٤36-٤3٧.
ابن  المجيد،  القرآن  تفسير  في  المديد  البحر  ينظر:   )٤(
بن  المهدي  بــن  محمد  بــن  أحمد  العباس  أبــو  عجيبة، 
الصوفي )ت١٢٢٤هـ(،  الفاسي  األنجري  الحسني  عجيبة 
٢00٢م-١٤٢3هــــــ:  ط٢،  العلمية،  الكتب  دار  بــيــروت- 

 .386/٤
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المقدس قدس جالل اهلل وطهارة عزته.)١(
وقال الرازي في قوله تعالى: ﴿ وئ  وئ ﴾)٢(: 
وأما أهل اإلشارة فقد ذكروا فيها وجوًها، أحدها:- أن 
والولد فقوله: فاخلع  بالزوجة  النوم يفسر  النعل في 
الزوجة  إلى  يلفت خاطره  ال  أن  إلى  إشــارة  نعليك 
والولد وأن ال يبقى مشغول القلب بأمرهما. وثانيها: 
الدنيا  إلــى  لتفات  اال تــرك  النعلين  بخلع  الــمــراد 
واآلخرة كأنه أمره بأن يصير مستغرق القلب بالكلية 
في معرفة اهلل تعالى وال يلتفت بخاطره إلى ما سوى 
اهلل تعالى والمراد من الوادي المقدس قدس جالل 
اهلل تعالى وطهارة عزته يعني أنك لما وصلت إلى 
بحر المعرفة فال تلتفت إلى المخلوقات. وثالثها: 
ل على الصانع ال يمكنه  أن اإلنسان حال االستدال
أن يتوصل إليه إال بمقدمتين مثل أن يقول العالم 
كذلك  كان  المحسوس محدث أو ممكن وكل ما 
تشبهان  المقدمتان  وهاتان  وصانع  ومؤثر  مدبر  فله 
المقصود  إلــى  العقل  يتوصل  بهما  ألن  النعلين 
يتنقل من النظر في الخلق إلى معرفة الخالق ثم  و
بعد الوصول إلى معرفة الخالق وجب أن ال يبقى 
االشتغال  بقدر  ألن  المقدمتين  تينك  إلى  ملتفتا 
فكأنه  فيه  االســتــغــراق  عــن  محروما  يبقى  بالغير 
بتينك  والخاطر  القلب  مشتغل  تكن  ال  له  قيل 

بن  حــقــي  إســمــاعــيــل  ــوي،  ــروسـ ــبـ الـ الـــبـــيـــان،  روح   )١(
ــي، الــمــولــى  ــوت ــخــل ــي الــحــنــفــي ال ــبــول ــان  مــصــطــفــى اإلســت

أبو الفداء )ت١١٢٧هـ(، دار الفكر- بيروت: 3٧0/5. 
)٢( سورة طه، من اآلية: ١٢.

المقدس  ــوادي  ال إلــى  وصلت  فإنك  المقدمتين 
الذي هو بحر معرفة اهلل تعالى ولجة ألوهيته.)3(

فهــذه أمثلــة ممــا قالــه العلمــاء حــول التفســير 
مــن  النــوع  هــذا  ان  خاللــه  مــن  ليعلــم  االشــاري 
عــن  خارجــا  ليــس  بشــروطه  المنضبــط  التفســير 

. الشــريف  الشــرع 
وقد افرد بعض العلماء تفاسيرا متخصصة بهذا 
تفسيره  ضمن  االخــر  والبعض  التفسير  من  النوع 
اشارات وعبارات تدل على التفسير االشاري دون 

قتصار عليه فمن امثله النوع االول:  اال
- تفسير النيسابوري. 

- وتفسير التستري. 
- وتفسير محيي الدين بن عربي.)٤(

)حقائق  السلمي  عبدالرحمن  أبــي  تفسير   -
التفسير(. 

- تفسير أبي القاسم القشيري.
البيان  الشيرازي )عرائس  أبي محمد  تفسير   -

في حقائق القرآن(. 
- تفسير ابن عجيبة )البحر المديد(. 

ــواع  أن فــي  البيان  على  الــدالــة  الــقــرآن  نكت   -

الـــرازي،  الكبير(،  )التفسير  الغيب  مفاتيح  ينظر:   )3( 
أبو عبداهلل محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمي 
الرازي الملقب بفخر الدين خطيب الري )ت606هـ(، دار 
١٤٢0هـ:  العربي، ط3،  التراث  إحياء  دار  بيروت-  الفكر- 

 .١8/٢٢
)٤( مناهل العرفان في علوم القرآن: 5٩/٢ وما بعدها.



5١8
«مفارقة التأويل اإلشاري للتأويل الباطني»

عامر جاسم حمود سرحان

العلوم واألحكام، للقّصاب الكرجي.
- حجج القرآن، ألبي الفضائل الرازي.

كليل في استنباط التنزيل، للسيوطي. - اإل
ــنــوع الــثــانــي وهـــم مــمــن ضمنوا  ومـــن أمــثــلــه ال
قتصار  تفاسيرهم شيئا من التفسير االشاري دون اال

عليه: 
وعجائب  التفسير  غــرائــب  فــي  الــكــرمــانــي   -

يل. التأو
- والرازي في التفسير الكبير.

لهية إلى المباحث  - والطوفي في اإلشارات اإل
األصولية.

لوسي في روح المعاني. - واآل
- تفسير إسماعيل حقي )روح البيان( 

تفسير  أن  يجد  التفاسير  هذه  لمجموع  والناظر 
إلى  وأقربها  وألطفها  أجودها  اهلل  رحمه  القشيري 
وحــال  هــمــة  بتحريك  وأحـــراهـــا  اهلل  أهـــل  مــعــانــي 

السالك.

* * *
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الخاتمة

الــصــالــحــات  تــتــم  بنعمته  ــــذي  ال هلل  الــحــمــد 
للعالمين  رحمة  بعث  من  على  والسالم  والصالة 
سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسائر الصالحين.
النتائج  الى  هذا  بحثي  ختام  في  توصلت  فقد 

اآلتية: 
واســعــة  مــســاحــة  جعلت  الــغــراء  يــعــة  الــشــر أن 
للعقل البشري حتى يسبح في بحر الشريعة بفكره 
يغوص فيها بوجدانه في قاموس القرآن ليستخرج  و
منه من اسرار المعاني وأنوار المعارف ودرر الحكم 
ما يعجز عنه اآلخرون فهو سر من اسرار القرآن يعطيه 

اهلل لمن احب من عباده.
التفسير االشاري ليس تفسيرا بالهوى او قوال بال 
علم بل هو تفسير منضبط بضوابط الشريعة الغراء 

كما ان القول به ليس تقوال على اهلل تعالى .
هذا  لمثل  الصحابة  فهم  تظهر  ئــل  دال وهناك 
ذكره  ما  ئل  الدال تلك  اهم  ومن  التفسير  من  النوع 
البخاري في قصة ابن عباس مع عمر بن الخطاب 

ڄ   ڄ   ڄ   ڦ    ﴿ تعالى:  قــولــه  تفسير  حــول 
ال  جديد  لفهم  ملهمة  اشارة  ففيها  ڄ﴾)١(. 

ينقدح لغير من وفقه اهلل لفهمه .

)١( سورة النصر، اآلية: ١.

العلماء  من  االشـــاري  التفسير  بجواز  قــال  من 
چ   چ    ﴿ تعالى:  قوله  من  ذلــك  أخــذ  فقد 
چ  ﴾)٢(  ففيه حث على تحريك ههم القلوب 
والعقول للبحث عن اسرار ومعاني القرآن العظيم. 
من  التفسير  مــن  الــنــوع  هــذا  بتحريم  قــال  ومــن 
العلماء فإنما قال بذلك حرصا منه على الشريعة 
يعرفه  مالم  معرفة  يدعي  ممن  لها  وحماية  الغراء 
اغلقوا  فهم  لــذا  الــكــرام،  صحابته  او    � النبي 
قاله  بما  للقول  متنطع  كــل  على  كــامــال  الــبــاب 
هدم  يعة  لذر سدا  وغيرهم  الباطنية  من  السابقون 

أسوار الدين .
هذا  تخص  تفاسير  العلماء  بعض  خصص 
في  مقتصرة  وجعلها  ــاري  االش التفسير  من  النوع 
كتب  الغالب عليه، والبعض اآلخر من المفسرين 
الوجوه  بعض  ذكر  ثم  اآلية  ظاهر  يوافق  بما  تفسيره 
)تفسير  األول  فمن  االشــاري  التفسير  تشمل  التي 

لوسي(. القشيري( ومن الثاني )تفسير اال

* * *

)٢( سورة النساء، من اآلية: 8٢.
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المصادر والمراجع

* بعد القرآن الكريم. 
ابن الصالح: عثمان بن عبدالرحمن، أبو عمرو، 
ى ابن الصالح تحقيق:  تقي الدين)ت6٤3هـ( فتاو
د. موفق عبداهلل عبد القادر، بيروت، مكتبة العلوم 

والحكم، عالم الكتب، ط١، ١٤0٧.
ابن القيم: محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد 
ية )ت٧5١هـ( إعالم  الجوز قيم  ابن  الدين  شمس 
محمد  تحقيق:  العالمين،  رّب  عــن  الموقعين 
عبدالسالم إبراهيم، بيروت، دار الكتب العلمية- 

بيروت، ط١، ١٤١١هـ-١٩٩١م.
أيـــوب بن  بــن  ــي بكر  أب بــن  الــقــيــم: محمد  ــن  اب
)ت٧5١هـــ(  ية  الجوز قيم  ابن  الدين  شمس  سعد 
، التبيان في أقسام القرآن، تحقيق: محمد حامد 

الفقي، بيروت، دار المعرفة.
ابن القيم: محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد 
ية )ت٧5١هـ( مدارج  شمس الدين ابن قيم الجوز
نستعين،  إياك  و نعبد  إياك  منازل  بين  السالكين 
تحقيق: محمد المعتصم باهلل البغدادي، بيروت، 

دار الكتاب العربي، ط3، ١٤١6هـ - ١٩٩6م
ابن تيمية: تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد 
ى،  الفتاو مجموع  الحراني)ت٧٢8هـ(،  الحليم 
تــحــقــيــق: عــبــدالــرحــمــن بـــن مــحــمــد بـــن قــاســم، 
ية،  النبو المدينة  الــســعــوديــة،  العربية  المملكة 

الشريف،  المصحف  الملك فهد لطباعة  مجمع 
١٤١6هـ- ١٩٩5م. 

ابن عاشور: محمد الطاهر بن محمد بن محمد 
ير  والتنو التحرير  التونسي)ت١3٩3هـ(،  الطاهر 
من  الجديد  العقل  ير  وتنو السديد  المعنى  »تحرير 
التونسية  ــدار  ال تونس،  المجيد«  الكتاب  تفسير 

للنشر، ١٩8٤هـ. 
بن  محمد  بن  أحمد  العباس  أبو  عجيبة:  ابن 
الفاسي  األنــجــري  الحسني  عجيبة  بن  المهدي 
تفسير  في  المديد  البحر  )ت١٢٢٤هــــ(،  الصوفي  
القرآن المجيد بيروت، دار الكتب العلمية، ط٢، 

٢00٢ م- ١٤٢3هـ.
عاصم  تحقيق  الــحــكــم،  شــرح  عجيبة،  ابــن 

الكيالي، بيروت، دار الكتب العلمية، ١٩٩6م.
كثير  أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن  كثير:  ابن 
الدمشقي )ت٧٧٤هـ( تفسير  ثم  البصري  القرشي 
شمس  حسين  محمد  تحقيق:  العظيم  ــقــرآن  ال
منشورات  العلمية،  الكتب  دار  بيروت،  الدين، 

محمد علي بيضون، ط١- ١٤١٩هـ. 
مكرم  بــن  محمد  منظور،  ابــن  الــعــرب،  لسان 
ــو الــفــضــل، جــمــال الــديــن األنــصــاري  بــن عــلــى، أب
يفعى اإلفريقي)ت٧١١هـ(، دار صادر- بيروت،  الرو

ط3، ١٤١٤هـ.
بن  محمد  بــن  ُهــبــيــرة  بــن  يحيى  المظفر:  أبــو 
هبيرة الذهلي الشيبانّي عون الدين )ت560هـ( ، 
عبد  فؤاد  تحقيق:  الصحاح،  معاني  عن  اإلفصاح 
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المنعم أحمد، دار الوطن، ١٤١٧هـ
عند  الــقــرآن  علوم  سالم،  محمد   : عاصي  أبــو 
كتابه الموافقات، القاهرة، دار  الشاطبي من خالل 

البصائر، ط١، ١٤٢6 هـ - ٢005 م 
االمام  مع  شايع،  بن  عبده  بن  شايع  األسمري: 
أبي إسحاق الشاطبي في مباحث من علوم القرآن 
االسالمية  الجامعة  السعودية،  وتفسيره،  الكريم 

بالمدينة المنورة، ١٤٢٢هـ - ٢00٢م 
عبداهلل  بــن  محمود  الــديــن  شهاب  لــوســي:  األ
تفسير  في  المعاني  روح  )ت١٢٧0هــــ(  الحسيني 
علي  تحقيق:  المثاني،  والسبع  العظيم  الــقــرآن 
العلمية،  الكتب  دار  بيروت،  عطية،  عبدالباري 

ط١، ١٤١5 هـ 
بن  إبراهيم  بن  إسماعيل  بن  محمد  البخاري: 
المغيرة، أبو عبد اهلل، )صحيح البخاري( الجامع 
اهلل  رســول  أمــور  من  المختصر  الصحيح  المسند 
� وسننه وأيامه، تحقيق: محمد زهير بن ناصر 

الناصر، دار طوق النجاة، ط١، ١٤٢٢هـ.
بـــن مصطفى  إســمــاعــيــل حــقــي  الـــبـــروســـوي: 
الفداء   أبو  المولى  الخلوتي،  الحنفي  اإلستانبولي 

)ت١١٢٧هـ( روح البيان، بيروت، دار الفكر .
ديب  الــديــن  ومحيى  ديــب،  مصطفى  البغا: 
مستو، الواضح في علوم القرآن، دار الكلم الطيب، 
ـــ -  االنــســانــيــة، ط٢، ١٤١8هــ الــعــلــوم  دمــشــق، دار 

١٩٩8م.
الُتستري، أبو محمد سهل بن عبداهلل بن يونس 

جمعه:  التستري  تفسير  )ت٢83هـــــ(   رفيع   بــن 
أبو بكر محمد البلدي، تحقيق: محمد باسل عيون 
بيضون،  علي  محمد  منشورات  بيروت،  السود، 

دار الكتب العلمية، ط١- ١٤٢3ه. 
القرآن،  علوم  معجم  محمد،  إبراهيم  الجرمي: 

دمشق، دار القلم، ط١، ١٤٢٢ هـ - ٢00١ م
الحسن: الدكتور محمد علي، المنار في علوم 
ومــصــادره،  التفسير  أصــول  في  مدخل  مع  الــقــرآن 
ــارات  ــ اإلم بجامعة  اإلســالمــيــة  ــات  ــدراسـ الـ كلية 
الدكتور محمد عجاج  له:  المتحدة، قدم  العربية 
الخطيب، بيروت، مؤسسة الرسالة، ط١، ١٤٢١ هـ 

- ٢000 م. 
الــســيــد حسين  الــدكــتــور مــحــمــد  الــذهــبــي، 
القاهرة،  والــمــفــســرون،  التفسير   ، )ت١3٩8هـــــ( 

مكتبة وهبة.
أبو عبداهلل محمد بن عمر بن الحسن  الــرازي، 
الدين  بفخر  الملقب  الــرازي  التيمي  الحسين  بن 
خطيب الري )ت606هـ(مفاتيح الغيب، بيروت، 

دار إحياء التراث العربي، ط3، ١٤٢0هـ.
عبدالعظيم)ت١36٧هـ(   محمد  ــانــي:  رق ــّزُ ال
عيسى  مطبعة  الــقــرآن،  علوم  في  العرفان  مناهل 

البابي الحلبي وشركاه، ط3.
ــاه االشـــــاري في  ــجـ تـ ــرحــيــم، اال ــة: عــبــدال ــزقـ الـ
في  األردنية  المجلة  األردن،  الكريم،  القرآن  تفسير 
الدراسات االسالمية، المجلد الثالث، العدد )١( 

١٤٢8هـ- ٢00٧م .
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محمد  ــن  ب الــحــســيــن  ــن  ب محمد   الــســلــمــي:  
ــم الــنــيــســابــوري،  ــد بــن ســال  بــن مــوســى بــن خــال
التفسير،  حقائق  الــرحــمــن)ت٤١٢هـــ(،  عبد  أبــو 
الكتب  دار  بـــيـــروت،  عـــمـــران،  ســيــد  تــحــقــيــق: 

١٤٢١هـ-٢00١م. العلمية، 
السيوطي: عبدالرحمنبن أبي بكر، جالل الدين 
تحقيق:  ــقــرآن،  ال علوم  فــي  تــقــان  اإل )ت٩١١هـــــ(، 
محمد أبو الفضل إبراهيم، الهيئة المصرية العامة 

للكتاب، ١3٩٤هـ- ١٩٧٤م.
ــشــاطــبــي: إبـــراهـــيـــم بـــن مــوســى بـــن محمد  ال
 اللخمي الغرناطي )ت٧٩0هـ( الموافقات تحقيق: 
ابن  دار  سلمان،  آل  حسن  بن  مشهور  عبيدة  أبــو 

عفان، ط١، ١٤١٧هـ- ١٩٩٧م.
علوم  فــي  التبيان  عــلــي،  محمد  الــصــابــونــي: 
ط١،  ــنــشــر،  وال للطباعة  الــكــتــب  عــالــم  الـــقـــرآن، 

١٩85م. 
القرآن  علوم  الحلبي،  محمد  الدين  نــور  عتر: 
١٤١٤هـــ-  ط١،  الصباح،  مطبعة  دمشق،  الكريم، 

١٩٩3 م.
العسقالني: أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل 
البخاري،  صحيح  شرح  الباري  فتح  الشافعي، 

بيروت، دار المعرفة، ١3٧٩هـ .
بــن عيسى بن  ــن يــوســف  ب الــعــنــزي: عــبــداهلل 
األساسية  المقدمات  الجديع،  اليعقوب  يعقوب 
في علوم القرآن، بريطانيا، مركز البحوث اإلسالمية 

ليدز، ط١، ١٤٢٢ هـ - ٢00١م. 

ــن مــحــمــد  ــ ــد ب ــم ــح ــد م ــامـ ــو حـ ــ ــي:  أبـ ــ ــزال ــ ــغ ــ ال
بيروت،  الدين  علوم  إحياء  الطوسي)ت505هـ(، 

دار المعرفة .
بــن  بــن أحمــد  أبــو عبــداهلل محمــد  القرطبــي، 
شــمس  الخزرجــي  األنصــاري  فــرح  بــن  بكــر  أبــي 
الجامــع  القرطبــي(  )تفســير  )ت6٧١هـــ(،  الديــن 
إبراهيــم  ألحــكام القــرآن، تحقيــق: أحمــد البردونــي و
ط٢،  يــة،  المصر الكتــب  دار  القاهــرة،  أطفيــش، 

م.  ١٩6٤ ١38٤هـــ- 
القشيري: عبدالكريم بن هوازن بن عبدالملك 
)ت٤65هـ(  لطائف اإلشارات  )تفسير القشيري(، 
تحقيق: إبراهيم البسيوني، مصر، الهيئة المصرية 

العامة للكتاب، ط3.
العال محمد عبدالرحمن بن  أبو  ى:  المباركفور
عبدالرحيم)ت١353هـ(، تحفة األحوذي، بيروت 

دار الكتب العلمية.
علوم  موسوعة  محمد،  الــقــادر  عبد  منصور: 
العربي، ط١، ١٤٢٢ هـ -  القلم  دار  القرآن، حلب، 

٢00٢ م.

* * *


