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بسم اهلل الرمحن الرحيم، احلمد هلل رب العاملني، والصالة والسالم على املبعوث رمحة 
 عد؛للعاملني؛ نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني، وب

ِكت اٌب أ نْ ز ْلن اُه إِل ْيك  ﴿ر كتابه الكرمي، فقال سبحانه: ه بتدب  فقد أمر اهلل سبحانه عباد  
ب َُّروا آي اتِِه و لِي ت ذ   عى سبحانه على الذين ال يتدبرون كما ن    ،(1)﴾كَّر  أُوُلو اْْل ْلب ابِ ُمب ار ٌك لِي دَّ

ب َُّرون  اْلُقْرآ﴿القرآن، فقال:  أ ف ال  ﴿وقال سبحانه:  ،(2)﴾ع ل ى قُ ُلوٍب أ ق ْف اُلُ ا ن  أ مْ أ ف ال  ي  ت د 
ب َُّرون  اْلُقْرآن  و ل ْو ك ان  ِمْن ِعْنِد غ ْْيِ اللَِّه ل و ج   ِثْيًاي  ت د  فًا ك   .(3)﴾ُدوا ِفيِه اْخِتال 

 ط، وبنيفر  ومُ  ر كتاب اهلل سبحانه، بني غالٍ لعلم يف تدب  املنسوبني ل دت مناهجُ وقد تعدَّ 
ي ذكانت سببًا يف كثْي من التحريف ال  باب ضاللة حِ دى وبني مفتتسائر على طريق هُ 

 نا.كتاب رب    ض لهتعرَّ 
ن الكثْيين، فمِ  على هالذي أشكل حكم من بني هذه املناهج منهج املدرسة اإلشارية،و 

مادح ُلا،  على أهلها، رافٍض لكل  ما ي صدر عنها وعنهم. وبني ُمنِكر ُلذه الطريقة، ُمشن عٍ 
 ما يصدر عنها.كل  قني الناظرين بنور اهلل، داع للتمسك بْلهلها باْلولياء احملق   واصفٍ 

للخروج إنصاف، بعيدًا عن التعصب ُلا أو عليها،  فوجب النظر يف هذه الطريقة نظرة  
كالم ، مبيناً إمكانية االستفادة منها يف تدب ر   ما فيها من صواب أو خط حبكم مناسب، يبني  

 .اهلل واستخراج حكمه
 مطالب:ثالثة يف  بحثذا اله وقد جعلت

 .اْلصل الذي قام عليه املنهج اإلشاري يف التدبر المطلب األول:
 .وشروط قبوله ،تعريف التفسْي اإلشاري المطلب الثاني:

 .للتدبر على املنهج اإلشاري يةتطبيقأمثلة  المطلب الثالث:

                                                      

 .29ص: ( 1)
 .24حممد: ( 2)
 .82النساء: ( 3)
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 المطلب األول:
 دبرعليه المنهج اإلشاري في التاألصل الذي قام 

قني ه املتَّ عباد   ختصَّ قد اى أنَّ اهلل سبحانه ر عل  لقد قام أصل املنهج اإلشاري يف التدب  
ا هب حُ فت  ال ي  هم، و غْيُ  ادركهاليت ال يُ اخلفية معانيه بعض  كِ م كتابه، وإدراه الصاحلني بفهْ وأولياء  

ورثهم ذلك  ، وانتهائهم عن نواهيه، فسبحانه همر ْلذلك بسبب اتباعهم  يهم، كل  عل  إالَّ 
 .وإشاراته معانيه اقهو ف  و  ،معن أسرار كتاب رهب  ُلم به ف شِ كُ   ونقاءً  صفاءً 

ق وف  فإنَّ اهلل يُ وال شك أنَّ طاعة اهلل سبحانه من أعظم الوسائل املعينة على العلم والفهم، 
: تعاىل قوله على هذا املعىن آيات كثْية، منهات وقد دلَّ  .ق له غْيهوفَّ ا ال يُ م  لِ  ي  التق العبد  

ُْم و أ ش دَّ ت  ْثِبيًتا ﴿ ي ْرًا ُل  ن اُهْم ِمْن ل ُدنَّا أ ْجرًا  .و ل ْو أ ن َُّهْم ف  ع ُلوا م ا يُوع ُظون  ِبِه ل ك ان  خ  ت  ي ْ و ِإًذا آل 
يْ ن اُهْم ِصر اطًا ُمْست ِقيًما .ع ِظيًما إىل  اُلداية   همثرات االلتزام ب مر  من سبحانه أنَّ  ذكرف ،(1)﴾و ُل  د 

ِم و ُُيْرُِجُهْم ِمن  ﴿: سبحانه هلقو و الصراط املستقيم.  ي  ْهِدي بِِه اللَُّه م ِن ات َّب ع  ِرْضو ان ُه ُسُبل  السَّال 
ْوا و الَّ ﴿تعاىل:  هلقو ، و (2)﴾يِهْم ِإىل  ِصر اٍط ُمْست ِقيمٍ الظ ُلم اِت ِإىل  الن وِر بِِإْذنِِه و ي  ْهدِ  ِذين  اْهت د 

 .(3)﴾ز اد ُهْم ُهًدى و آت اُهْم ت  ْقو اُهمْ 
، وتركه أمرهعن قلب امرئ بسبب معصيته  جب اهلل سبحانه املعرفة  فقد ي ْ  ،يف املقابلو 
سبحانه: وقال ، (4) ﴾ِدي اْلق ْوم  اْلف اِسِقني  ف  ل مَّا ز اُغوا أ ز اغ  اللَُّه قُ ُلوب  ُهْم و اللَُّه ال  ي  هْ ﴿: تعاىل قال
ب َُّرون  يف اْْل ْرِض ِبغ ْْيِ احلْ ق  و ِإْن ي  ر ْوا ُكلَّ آي ٍة ال  يُ ْؤِمُنوا هِب  ﴿ ا و ِإْن س   ْصِرُف ع ْن آي اِت  الَِّذين  ي  ت ك 

ِبياًل ذ لِ  ِبياًل و ِإْن ي  ر ْوا س ِبيل  اْلغ ي  ي  تَِّخُذوُه س  بُوا ي  ر ْوا س ِبيل  الر ْشِد ال  ي  تَِّخُذوُه س  ك  بِ  ن َُّهْم ك ذَّ
انُوا ع ن ْه ا غ اِفِلني   أي س منع فهم احلجج واْلدلة  )): ه (774)ت . قال ابن كثْي(5) ﴾بِآي اتِن ا و ك 

 .(6) (( ين عن طاعيتاملتكّب   على عظميت وشريعيت وأحكامي قلوب  
ه، ن مظان  العلم م ل طلبُ هم  وأن يُ  ،باْلسباب رتك سبيل اْلخذِ أن يُ  لكن هذا ال يعين

تقوى اهلل جل وعال وحدها موصلة إىل فهم مراد اهلل سبحانه، بل على  نَّ بدعاء اال كنال ميف
على ذلك بطاعة اهلل  ستعنيوي ،رراعي أصول أهل العلم يف التدب  أن يُ من أراد فهم كالم اهلل 

                                                      

 .68-66النساء: ( 1)
 .16املائدة: ( 2)
 .17حممد: ( 3)
 .5الصف: ( 4)
 .146اْلعراف: ( 5)
 .(475-3/474تفسْي القرآن العظيم )( 6)



4 

 .يف تدبره هدليوفقه يف فهمه ويسد   ؛سبحانه واتباع أمره
طرفان ووسط.  ؛مٍ على ثالثة أقسا اس يف هذا البابِ والن )): ه (872)ت قال ابن تيمية
سبب  العلم بال وجب حصول  د الزهد وتصفية القلب ورياضة النفس تُ جمرَّ  فقوم يزعمون أنَّ 

 آخر.
 باْلدلة الشرعية أو العقلية. لذلك، بل املوجب للعلم: العلمُ  يقولون: ال أثر   وقومٌ 
في  بل هو شرط  على نيل العلم،  أعظم اْلسباب معاونةً  ذلك من ط فهو أنَّ ا الوس  وأمَّ 

بل البد من أمر آخر؛ إما العلم بالدليل    حصول كثير من العلم، وليس هو وحده كافياً،
 .(1) ((ا التصور الصحيح لطريف القضية يف العلوم الضرورية به   وإمَّ  علم إالَّ فيما ال يُ 

واملداومة على أمهية البعد عن املعاصي  يف الداللة علىأهل العلم وهذه بعض نصوص 
 يف حتصيل العلم واحملافظة عليه.الطاعة 

صلح هل ي   ،يا أبا عبد اهلل )): ه (179)ت بن أنس قال يىي بن يىي س ل رجل مالك  
 .(2)(( فرتك املعاصي صلح له شيءٌ كان ي    : إنْ ؟ قالُلذا احلفظ شيءٌ 

 .(3) (( صِ فال تعْ  ،العلم   نلقَّ أن تُ  ن أردتإ )): ه (227)ت بشر بن احلارثوقال 
رجل  اقعبد الوهاب الورَّ  )) يقول:ه ( 241)توذي: مسعت أمحد بن حنبل قال املر  و 
 .(4) (( ق إلصابة احلقوفَّ ه يُ ثلُ ، مِ صالٌ 
وللمعاصي من اآلثار القبيحة املذمومة املضرة بالقلب  )): ه (751)ت قال ابن القيمو 

العلم نور يقذفه  ن  إف ؛حرمان العلم :فمنها ،ال اهللإرة ما ال يعلمه والبدن يف الدنيا واآلخ
مام الشافعي بني يدي مالك جلس اإل مَّاول   .ذلك النور ئوالمعصية تطف ،اهلل في القلب

إين أرى اهلل قد  :فقال ،د ذكائه وكمال فهمهأعجبه ما رأى من وفور فطنته وتوق   ،وقرأ عليه
 :فعيوقال الشا . تطفهه بظلمة املعصيةفال ،ألقى على قلبك نوراً 

 اصياملع ركِ ىل ت  إرشدين  ف   ظيفْ حِ  وء  سُ  ىل وكيعٍ إ شكوتُ 
 .(5) (( اصيؤتاه ع  يُ  اهلل ال وفضلُ    لٌ    فض م    العل نَّ      ب مْ      ل ال اعوق  

                                                      

 (.247-13/246( جمموع الفتاوى )1)
 .(1783اجلامع ْلخالق الراوي وآداب السامع )رقم( 2)
 .(1784)رقم نفسهاملصدر ( 3)
 (.23/311) سْي أعالم النبالء( 4)
 .(35-34اجلواب الكايف ملن س ل عن الدواء الشايف )ص( 5)
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 المطلب الثاني:
 قبولهتعريف التفسير اإلشاري وشروط 

عرَّفه الشيخ عبد العظيم حممد  فقدة تعريفات متقاربة، بعدَّ ف التفسْي اإلشاري ر  لقد عُ 
ت ويل القرآن بغْي ظاهره؛ إلشارة خفية تظهر ْلرباب هو  ))بقوله: ه ( 1367)تالزرقاين 

 .(1)((السلوك والتصوف، وميكن اجلمع بينها وبني الظاهر واملراد 
لكرمي على خالف ما هو ت ويل آيات القرآن ا ))الشيخ حممد حسني الذهيب فقال: وافقه و 

مبقتضى إشارات خفية تظهر ْلرباب السلوك، وميكن التطبيق بينها وبني الظواهر   ،يظهر منها
 .(2) (( املرادة
إلشارات خفية تظهر  هو ت ويل القرآن على خالف ظاهره، )): بقولهالصابوين فه عرَّ و 

ر اهلل ن نوَّ مَّ  اهدة للنفسالسلوك واجمل لبعض أويل العلم، أو تظهر للعارفني باهلل من أرباب
بواسطة  يف أذهاهنم بعض املعاين الدقيقة بصائرهم ف دركوا أسرار القرآن العظيم، أو انقدحت

 ، مع إمكان اجلمع بينهما وبني الظاهر املراد من اآلياتالفتح الرباين اإلُلام اإلُلي أو
 .(3)((الكرمية

التفسْي اإلشاري هو )ت ويل للقرآن بغْي واملالحظ يف هذه التعاريف أهنا اتفقت على أنَّ 
اليت هي لسان القرآن كما قال  ظاهره( أي بغْي ما تقتضيه ألفاظ اآليات حبسب اللغة العربية

. بِِلس اٍن ع ر ِبٍّ ُمِبنٍي﴾  .(4)اهلل تعاىل: ﴿ن  ز ل  ِبِه الر وُح اْل ِمنُي. ع ل ى ق  ْلِبك  لِت ُكون  ِمن  اْلُمنِذرِين 
باخلفاء فت صِ ووُ  لعدول عن ظاهر اللفظ.لفية( هذا هو الدليل املوجب خ ات)إلشار 

ا ُيتص بإدراكها )تظهر ْلرباب السلوك والتصوف( أي أهنَّ بل  ا ال تظهر لكل أحد،ْلهنَّ 
ر التصوف ليس على سبيل احلصر يف أهله، وذكْ  ،ن على االلتزام ب مر اهلل وطاعتهاحلريصو 

تظهر لبعض أويل العلم، تعبْي الصابوين أوىل حيث قال: ) فإنَّ  ، وُلذاا هو الشتهارهم بهوإّنَّ 
 (.ر اهلل بصائرهمن نوَّ مَّ  السلوك واجملاهدة للنفس أو تظهر للعارفني باهلل من أرباب

وتفسْي  التفسْي اإلشاري اهر واملراد( وهذا هو الفارق بني)وميكن اجلمع بينها وبني الظ
 له.خمالفة لقرآن، وإدعاء معاين أخرى الظاهرة ل عايناملالباطنية القائم على إنكار 

                                                      

  .(2/67مناهل العرفان )( 1)
 .(2/245( التفسْي واملفسرون )2)
 (.191بيان يف علوم القرآن )ص( الت3)
 .195-193الشعراء: ( 4)
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 ها إالَّ تعديها إىل غْيِ  ظواهر ألفاظه، وعدم   كان اْلصل يف فهم كتاب اهلل التزام    ل مَّاو 
هذه اإلشارات اليت أوجبت العدول عن حقيقة ب النظر يف ، وج  (1)ٍل جيب املصْي إليهلدلي

 أم ال؟ ظاهر إىل غْيه، هل هي معتّبة شرعاً ال
حاالت : اإلشارات املذكورة يف هذه التعريفاتاملراد بقول: أللجواب عن هذا السؤال و 

ه عند قراءة ه إىل معىن يذكرُ نفسُ  فتذهبُ  ،قراءته للقرآن حال   رأو املتدب  املفسر  وجدانية مير هبا
 ت عليه ألفاظ اآلية مبقتضى معناها اللغوي.ليس هو املعىن الذي دلَّ  ،اآلية

 ،فقيل: ليس تفسيراً  ،الصوفية يف تفسْي القرآن ا كالمف مَّ  ))ه (: 794)ت قال الزركشي
ي ا أ ي  ه ا الَِّذين  آم ُنوا ﴿كقول بعضهم يف ،  التالوة ومواجيد يجدونها عند ما هي معان  وإن  

رنا بقتال من مِ ، ف ُ د النفسُ املرا : إنَّ (2)و ْلي ِجُدوا ِفيُكْم ِغْلظ ًة﴾ ق اتُِلوا الَِّذين  ي  ُلون ُكْم ِمن  اْلُكفَّارِ 
 .(3) (( نفسه وأقرب شيء إىل اإلنسان ،ْلهنا أقرب شيء إلينا ؛يلينا

 )): هذه املواجيد واإلشارات ثالثة أقسام فقال الشيخ حممد الطاهر ابن عاشوروقد قسَّم 
 هذه اإلشارات ال تعدو واحداً من ثالثة أحناء: وعندي أنَّ 
رى التمثيل حلال شبيه بذلك املعىن، كما يقولون  اآلية جم  ري فيه معىنما كان جي   األول:

ا امْسُهُ و م ْن أ ْظل ُم ِمَّْن م ن ع  م س اِجد  اللَّ مثاًل: ﴿ ا نه إشارة للقلوب؛ ْلهنَّ إ (4)﴾ِه أ ْن يُْذك ر  ِفيه 
 ها من ذكرهاء النفوس. ومنعُ مواضع اخلضوع هلل تعاىل؛ إذ هبا يُعرف، فتسجد له القلوب بفن  

بتكديرها بالتعصبات وغلبة  (5)ا﴾اهِب  ر   خ  ى يف ع  س  نها وبني املعارف اللدنية، ﴿و  يْ هو احليلولة ب   
 ه أن تدخله صفاتُ ومينع قلب   ،ي نفسه باملعرفةزك  املثل حلال من ال يُ  شبه ضرب  اُلوى، فهذا يُ 

اآلية عند تلك  رُ كْ ذكر فيها اسم اهلل، وذِ حبال مانع املساجد أن يُ  ،الكمال الناشهة عنها
 ... احلالة كالنطق بلفظ املثل

 ،سبق من صورهتا إىل السمعما كان من حنو التفاؤل، فقد يكون للكلمة معىن ي   الثاني:
هو غْي معناها املراد، وذلك من باب انصراف ذهن السامع إىل ما هو املهم عنده، والذي 

ذي  (من ذلَّ ) (6)﴾عُ ف  شْ ي ي  ذِ الَّ ا ذ   نْ جيول يف خاطره، وهذا كمن قال يف قوله تعاىل: ﴿م  
                                                      

من الوجه  هالّبهان على دعوا فمن ادعى يف التنزيل ما ليس يف ظاهره، ٌكل ف ))(: 7/41قال ابن جرير يف تفسْيه ) (1)
 .((الذي جيب التسليم له 

 .123التوبة: من اآلية ( 2)
 .(2/187) القرآنالّبهان يف علوم ( 3)
 .114البقرة: من اآلية  (4)
 .114رة: من اآلية البق (5)
 .255البقرة: من اآلية  (6)
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ويت وله  ،إشارة للنفس يصْي من املقربني الشفعاء، فهذا ي خذ صدى موقع الكالم يف السمع
 ي هذا النوع مساعاً، ولقد أبدع.سم  على ما ُشِغل به قلبه. ورأيت الشيخ حمي الدين يُ 

من كل شيء، وي خذوا أهل النفوس اليقظى أن ينتفعوا  ، وش نُ ومواعظُ  ِعب  رٌ  الثالث:
عظوا مبواعظه، فإذا أخذوا روه فاتَّ ك هبم إذا قرأوا القرآن وتدبَّ حيث وجدوها، فما ظن   احلكمة  

الذي مل  القلب   اقتبسوا أنَّ  (1)ياًل﴾بِ و   ذاً خْ أ   اهُ ن  ذْ خ     ف   ول  سُ الرَّ  ونُ ع  رْ ى فِ ص  ع  ﴿ف    :من قوله تعاىل
ته وبااًل. ومن حكاياهتم يف غْي باب التفسْي: أنَّ املعارف العليا تكون عاقب رسول   تثلْ مي  

للنار. فجعل يبكي  د صاحلًا إالَّ فيه، فلم يعُ  ال مثرة   بعضهم مرَّ برجل يقول آلخر: هذا العودُ 
 .(2) ((ويقول: إذن فالقلب غْي املثمر ال يصلح إال للنار

عض الكلمات بوف ل حر كْ ذ من ش  خِ ما أُ وهو بالقسم الثاين:  شبيهٌ  رابعٌ  وهناك قسمٌ 
 :(اهللِ  مِ سْ ، فاستلهموا منها معاين ودالالت. كقوُلم: )بِ ال من أصواهتا الواردة يف القرآن

 توحيد اهلل جل وعال. من حتت إشارة إىل تْ ط  قِ ونُ  ،دئ الكالم حبرف الباءتُ اب ْ 
 :إحدى حالتنيا ال رخرج عن جيد أهنَّ هذه اإلشارات  املت مل يفو 

اآلياِت من كالم اهلل، وأنَّ  ا املرادُ على أهنَّ قد ذكرها  سر أو املتدبراملفأن يكون  األولى:
 ،؛ إذ لو كان املعىن املذكور صحيحاً باطلٌ  شك   وهذا ال   للداللة على هذا املعىن. يقتْ ا سِ إّنَّ 

ما يرشدنا إليه، ومل يقتصر ذلك على من خالل اللفظ ْلقام اهلل سبحانه عليه من اْلدلة 
 ارة أو وجداهنم.اإلشأهل أمزجة 

فنسبة اإلشارة إىل لفظ  )): -عقب كالمه السابق- قال الشيخ حممد الطاهر ابن عاشور
ا تشْي ملن استعدت عقوُلم وتدبرهم يف حال من اْلحوال الثالثة، وال ا إّنَّ القرآن جمازية؛ ْلهنَّ 

اعتبارهم، نسبوا  تْ وأثار  ،القرآن قد أنارت تدب  ر هم ينتفع هبا غْي أولهك، فلمَّا كانت آياتُ 
الداللة اللفظية واالستعمالية حتى  هي حق   فليست تلك اإلشارة  تلك اإلشارة لآلية. 

هذه الثالثة  . وكل  إشارة خرجت عن حد  تبنيَّ  كما قدْ   تكون من لوازم اللفظ وتوابعه
 مقاالهتم، اْلحوال إىل ما عداها فهي تقرتب إىل قول الباطنية رويداً رويداً، إىل أن تبلغ عني

قوا مناطه، ويف أيديكم فيصل وقد بصرناكم باحلد الفارق بينهما، فإذا رأيتم اختالطه فحق  
 .(3) ((احلق فدونكم اخرتاطه 

                                                      

 .16املزمل:  (1)
 (.36-1/35( التحرير والتنوير )2)
 (.1/36) املصدر نفسه( 3)
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على سبيل االعتبار والقياس، واالنتقال من معىن ذه اإلشارات أن يكون ذكرهم ُل الثانية:
 وت، أو الصورة.إمَّا من حيث املعىن، أو الص ؛شبيه به آخرمقصود إىل 

؛ استجابة وشحذ اُلمم ،وغالبًا ما يكون السبب يف هذا االنتقال هو حتريك القلوب
 .للحالة الوجدانية اليت مير هبا املتدبر

 ذلك املعىن مرادٌ  قال: إنَّ وهذان قسمان؛ أحدمها: أن يُ  )): ه (728)ت قال ابن تيمية
هي النفس. وبقوله:  (1)﴾ةً ر  ق  وا ب   حب ُ ذْ ت  ﴿بقوله: على اهلل، فمن قال: املراد  باللفظ، فهذا افرتاءٌ 

 :(4)﴾ارِ فَّ كُ ى الْ ل  ع   اءُ دَّ شِ أ  : أبو بكر. (3)﴾هُ ع  م   ين  ذِ الَّ و  ﴿هو القلب.  (2)﴾ن  وْ ع  رْ  فِ ىل  إِ  بْ ه  اذْ ﴿
ا مَّ . فقد كذب على اهلل، إي: عل(6)﴾داً جَّ عًا سُ كَّ ُر  مْ اهُ ر  ت   : عثمان. (5)﴾مْ هُ ن   ي ْ ب    اءُ مح   رُ عمر. 

 متعمداً وإما خمطهاً.
ال من باب داللة اللفظ،  ،جعل ذلك من باب االعتبار والقياسوالقسم الثاني: أن ي  

، وهذا يه الصوفية إشارةً سم  يه الفقهاء قياسًا هو الذي تُ فالذي تسم   فهذا من نوع القياس،
 هُ س  مي    ال  ﴿اىل: ع قول اهلل تعن مسِ ينقسم إىل صحيح وباطل، كانقسام القياس إىل ذلك، فم  

الذي   احملفوظ   اللوح   ما أنَّ ه اللوح احملفوظ أو املصحف. فقال: ك  وقال: إنَّ ، (7)﴾ون  رُ هَّ ط  مُ الْ  الَّ إِ 
 الطاهرةُ  القلوبُ  ذوقها إالَّ ، فمعاين القرآن ال ي  طاهرٌ  بدنٌ  ال ميسه إالَّ  القرآنِ  تب فيه حروفُ كُ 

ى هذا عن طائفة رو  اً، واعتبارًا صحيحاً. وُلذا يُ كان هذا معىن صحيح  ،قنيوهى قلوب املتَّ 
ا ﴿ وقال:، (8)﴾ني  قِ تَّ مُ لْ لِ  دىً هُ  يهِ فِ  ب  يْ ر   ال   ابُ ت  كِ الْ  ك  لِ ذ  .  مل  أ  ﴿من السلف. قال تعاىل:  ه ذ 

و ان ُه ُسُبل  ي  ْهِدي ِبِه اللَُّه م ِن ات َّب ع  ِرضْ ﴿وقال: ، (9)﴾ًدى و م ْوِعظ ٌة لِْلُمتَِّقني  ب  ي اٌن لِلنَّاِس و هُ 
مِ  فاعتّب  (11) بيتًا فيه كلب( وأمثال ذلك. وكذلك من قال: )ال تدخل املالئكةُ  (10)﴾السَّال 

                                                      

 .67البقرة: من اآلية  (1)
 .24طه: من اآلية  (2)
 .29الفتح: من اآلية  (3)
 .29الفتح: من اآلية  (4)
 .29الفتح: من اآلية  (5)
 .29الفتح: من اآلية  (6)
 .79الواقعة:  (7)
 .2-1البقرة:  (8)
 .138آل عمران:  (9)
 .16املائدة: من اآلية  (10)
أخرجه البخاري )كتاب بدء اخللق/باب إذا قال أحدكم: آمني واملالئكة يف السماء فوافقت إحدامها اْلخرى  (11)

احليوان وحترمي ارخاذ ما فيه  (، ومسلم )كتاب اللباس والزينة/باب حترمي تصوير3225غفر له ما تقدم من ذنبه/رقم
( من 5481صورة غْي متهنة بالفرش وحنوه، وأن املالئكة عليهم السالم ال يدخلون بيتًا فيه صورة وال كلب/رقم
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ّب واحلسد فقد سه من الكِ نج  اإلميان إذا كان فيه ما يُ  ال يدخله حقائقُ  القلب   بذلك أنَّ 
وقال تعاىل:  ،(1)﴾ر  قُ ُلوب  ُهمْ أُول ِهك  الَِّذين  ملْ  يُرِِد اللَُّه أ ْن يُط ه  ﴿أصاب. قال تعاىل: 

ب َُّرون  يف اْْل ْرِض ِبغ ْْيِ احلْ ق  و ِإْن ي  ر ْوا ُكلَّ آي ٍة ال  يُ ْؤِمُنوا هِب  ﴿ ا و ِإْن س   ْصِرُف ع ْن آي اِت  الَِّذين  ي  ت ك 
ِبياًل ذ ِلك  ي  ر ْوا س ِبيل  الر ْشِد ال  ي  تَِّخُذوُه س ِبياًل و ِإْن ي  ر ْوا س ِبيل  اْلغ ي   وأمثال ، (2)﴾ي  تَِّخُذوُه س 

ما وافق  وحجته داحضة، وكل   ،معنى يخالف الكتاب والسنة فهو باطل فكل  ذلك ... 
ر على كِ ر به الخطاب فهو خطأ، وإن ذ  س  الكتاب والسنة والمراد  بالخطاِب غير ه إذا ف  

 .(3) (( باطالً  وقد يكون ،فقد يكون حقاً  والقياسِ  واالعتبارِ  سبيل اإلشارةِ 
 شروط قبول التفسير اإلشاري:

ه مقبوالً، بل منه من خالل االستعراض السابق ملعىن التفسْي اإلشاري، يظهر ب نَّه ليس كل  
 هي: ،للمقبول منهوضع أهل العلم شروطاً ما هو مقبول، ومنه ما هو مردود. وقد 

ون له شاهٌد شرعيٌّ يشهد له، املذكور صحيحًا يف نفسه؛ ب ن يكيكون املعىن  نْ أ / أوالً 
 ه، وياول أنْ عيه صاحبُ يدَّ  معىنً  فكل   السنة ما يعارضه أو ينفيه. وأوال يوجد يف الكتاب 

 .(4)مع معارضته له معارضة صرية الشك يف بطالنهعليه اهلل  كالم    مل  ي  
 هذا الباب نوعان: ومجاع القول يف ذلك: أنَّ  )): ه (728)ت قال ابن تيمية

، ، فهذا هو يف نفسه باطلٌ م  لِ أن يكون املعىن املذكور باطاًل؛ لكونه خمالًفا ملا عُ  هما:أحد
 .ه حقٌّ ال يكون عليه دليل يقتضى أنَّ  الباطل   ؛ ْلنَّ باطالً  فال يكون الدليل عليه إالَّ 

 دْ ر  ، لكن يستدلون عليه من القرآن واحلديث ب لفاظ مل ي ُ اً ه حق  ما كان يف نفسِ  والثاني:
فيه من هذا  ْلِب عبد الرمحن ، وحقائق التفسْي(إشارات)ا ذلك، فهذا الذي يسمونه هب

 .كثْي  ءٌ يالباب ش
يف كالم القرامطة والفالسفة املخالفني للمسلمني يف أصول  اً ل، فيوجد كثْي ا النوع اْلوَّ وأمَّ 

ما  كلَّ   م أنَّ لِ السابقني اْلولني قد رضي الل ه عنهم ورضوا عنه، ع   م أنَّ لِ من ع   دينهم؛ فإنَّ 
بوجوب الصلوات اخلمس على كل أحد  ومن أقرَّ  .(5)يذكرونه على خالف ذلك فهو باطل

                                                                                                                                                        

 .حديث أِب طلحة ولفظه: )ال تدخل املالئكة بيتاً فيه كلب وال صورة(
 .41املائدة: من اآلية  (1)
 .146اْلعراف: من اآلية  (2)
 (.4/232وحنو يف املوافقات للشاطيب ) (.243 13/241ع الفتاوى )(  جممو 3)
 (.4/232املوافقات )ينظر: ( 4)
فقاتلوا ﴿[ ب هنما أبو بكر وعمر، وقوله: 1]املسد:﴾تبت يد أِب ُلب وتب﴿من ذلك تفسْي الباطنية قوله تعاىل:  (5)

[ ب هنا بنو أمية، وقوله: 60]اإلسراء:﴾القرآنوالشجرة امللعونة يف ﴿[ أهنم طلحة والزبْي، 12]التوبة:﴾أئمة الكفر
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على سقوط ذلك عن بعضهم فقد افرتى، ومن  اً ل نص  من ت وَّ  م أنَّ لِ ع   ،اً مادام عقله حاضر 
 اً ل نص  وَّ من ت    م أنَّ لِ ع   -اً عقله حاضر  ما دام- على كل أحد اخلمر والفواحش حمرمةٌ  م أنَّ علِ 

 .(1) (( ليل ذلك لبعض الناس أنه ُمْفرت ٍ يقتضى حت
لفظ اآلية يف و اللغة، على ما تقتضيه املعىن املذكور موافقًا لنظم القرآن يكون  أنْ  / ثانياً 

هذه اآلية خبصوصها قد يكون املعىن صحيحًا لداللة الكتاب والسنة عليه، ولكن ف؛ به إشعارٌ 
 ال عالقة ُلا به.

، وأن يكون أصل انفجار املعىن الذي ه تبعًا للقرآناملتدبر ونظرُ  رُ أن يكون فكْ  فالواجب
 .(2)يذكره من اآلية ال العكس

ا ورمبَّ  )): -تفسْيه ه يفمنهج وهو يتكلم عن-ه ( 754)تقال أبو حيان اْلندلسي 
رًا من كثي  بت  مناسبة لمدلول اللفظ، وتجن   ا فيه بعض  مم  مت بشيء من كالم الصوفية م  ألْ 

جني وتركت أقوال امللحدين الباطنية املخرِ  ،لونها األلفاظ  أقاويلهم ومعانيهم التي يحم  
وعلى علي كرم اهلل  ،اْللفاظ القريبة عن مدلوالهتا يف اللغة إىل هذيان افرتوه على اهلل تعاىل

. وقد وقفت على تفسْي لبعض رؤوسهم وهو وجهه وعلى ذريته، ويسمونه علم الت ويل
ْي عجيب، يذكر فيه أقاويل السلف مزدرياً عليهم وذاكراً أنه ما جهل مقاالهتم، مث يفسر تفس

هو اآلية على شيء ال يكاد ُيطر يف ذهن عاقل، ويزعم أنه ذلك هو املراد من هذه اآلية، 
 .(3)((  وهذه الطائفة ال يلتفت إليها

. وهذا هو الفرق بني تفسْي هاظاهر دون من اآلية، املراد املعىن ه عى أنَّ دَّ أالَّ يُ  / ثالثاً 
الظاهر غْي  تفسْي الباطنية املالحدة؛ فإهنم يقولون: إنَّ ى بالتفسْي اإلشاري، و الصوفية املسمَّ 
 هم بذلك نفي الشريعة.، وقصدُ عونهالذي يدَّ  الباطنلون اآلية على املعىن يمِ مراد أصاًل، و 

سن الواحدي أنه قال: احل ت عن اإلمام أِبوجدْ  )): ه (643)ت قال ابن الصالح
ذلك تفسْي فقد   كان قد اعتقد أنَّ   فإنْ  ،الرمحن السلمي )حقائق التفسْي( ف أبو عبدصنَّ 

 هأنه لم يذكر  ،من أمثال ذلك ذا قال شيهاً إأنه  ،به منهم قُ الظن مبن يوث   :وأنا أقول .كفر
ه لو كان  فإنَّ  ،وال ذهب به مذهب الشرح للكلمة المذكورة في القرآن العظيم تفسيراً 

 نَّ إف ،وإّنا ذلك ذكر منهم لنظْي ما ورد به القرآن ،كذلك كانوا قد سلكوا مسالك الباطنية
                                                                                                                                                        

ا عائشة. ينظر: جمموع الفتاوى )67]البقرة:﴾إن اهلل ي مركم أن تذحبوا بقرة﴿  .(238-13/237[ أهنَّ
 .(241-13/240جمموع الفتاوى ) (1)
 .(254-4/253(، واملوافقات )13/241ينظر: جمموع الفتاوى ) (2)
 (.1/13البحر احمليط ) (3)
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 .(1) (( ذكر بالنظْيالنظْي يُ 
النصوص ليست على ظاهرها، بل  الدعائهم أنَّ  يت املالحدة باطنيةً مسُ   ))وقال التفتازاين: 

  عرفها إالَّ ال ي   ُلا معانٍ 
ُ
 .(2) ((هم بذلك نفي الشريعة بالكلية دُ صْ م، وق  علَّ امل

ر من كِ ا ُذ كثْيًا مَّ   فإنَّ  ؛على املفسَِّر له اً تشويش املعىنهذا ذكر يكون وراء  أالَّ  رابعًا /
ة ه صحَّ ا بظن  ب إشكااًل للسامع؛ إمَّ ه املراد باللفظ، وسبَّ تفسْي اآليات إشارياً قد ُفهم على أنَّ 

املفسر  ه أنَّ ه املعىن املقصود من اآلية. أو مبعرفته ببطالنه وظن  ى أنَّ علله ه هذا التفسْي واعتمادِ 
ذكر املفسرون هذه أن لو مل ي  ابن الصالح  لذا متىنَّ  به. الظنَّ  ئسيره على أنه املراد فقد ذك  

 فيا  )): -عقب كالمه السابق- ن فعله، فقالّب ذلك تساهاًل مَّ شوا هبا، واعت  شو  املعاين، ومل يُ 
 .(3) (( واهلل أعلم هام وااللتباسيتهم مل يتساهلوا مبثل ذلك؛ ملا فيه من اإللي

وتفسْي الناس  ))فقال: رمحه اهلل شيهًا من هذه الشروط ه ( 751)توقد ذكر ابن القيم 
وتفسْي على . و إليه املت خرونحفسْي على اللفظ، وهو الذي ينت: يدور على ثالثة أصول

، وهو الذي ينحو إليه كثْي وتفسْي على اإلشارة والقياس. لسلف، وهو الذي يذكره ااملعىن
وأن يكون  .أن ال يناقض معىن اآلية :ب س به ب ربعة شرائط وهذا ال. من الصوفية وغْيهم

وأن يكون ببنيه وبني معىن اآلية  .وأن يكون يف اللفظ إشعار به .يف نفسه معىن صحيحاً 
 .(4) (( حسناً  ؛ كان استنباطاً اْلربعة فإذا اجتمعت هذه اْلمور .ارتباط وتالزم

ال وجوب اْلخذ به، أمَّا عدم رفضه؛ فلعدم وجود ما  ،ومعىن كونه مقبواًل عدم رفضه
. وأمَّا عدم وجوب اْلخذ به؛ يف اجلملة يعارضه أو يقتضي بطالنه، مع احتمال لفظ اآلية له

هو معىن جيده املتدبر يف نفسه فلكونه من قبيل الوجدانيات اليت ال تستند على برهان، وإّنا 
وبني اآلية، قد ُيالفه فيه غْيه أو ال  هيقع بين -قياس أو إُلام، أو حالة نفسية-لرابط 

 .(5) ستطيع إقامة الدليل عليهي

                                                      

 (.197-196وى ابن الصالح )صفتا( 1)
 (.142شرح العقائد النسفية )ص( 2)
 (.197)ص فتاوى ابن الصالح( 3)
 .(49التبيان يف أقسام القرآن )ص( 4)
 .(2/70(، ومناهل العرفان )2/263ينظر: التفسْي واملفسرون )( 5)
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 المطلب الثالث
 اإلشاريدبر على المنهج للتتطبيقية أمثلة 

، منها ما تطبيقيةمثلة شروط قبول التفسْي اإلشاري، نعرض فيما يلي أبيان  أن ت َّ بعد 
 فاستحق الرد. هافيه بعضُ  ، ومنها ما اختلَّ ل  القبو  توفرت فيه تلك الشروط فاستحقَّ 

يدخلين مع  كان عمر   ))قال: رضي اهلل عنهما ابن عباس عن  (1)روى البخاري / أوالً 
مثله؟ فقال  ولنا أبناءٌ  ،معنا دخل هذاتُ  د يف نفسه، فقال: مل  هم وج  بعض   أشياخ بدر، فك نَّ 

يت أنه دعاين يومهذ أفما ر  ،ف دخله معهم ،عاه ذات يومفد .ن حيث علمتمه مِ : إنَّ عمر 
فقال  ؟(2)﴾حُ تْ ف  الْ و   اهللِ  رُ صْ ن   اء  ا ج  ذ  إِ ﴿قال: ما تقولون يف قول اهلل تعاىل:  ،هملْيي إالَّ 

ضهم فلم يقل شيهاً. تح علينا. وسكت بعصرنا وفُ رنا أن حنمد اهلل ونستغفره إذا نُ مِ بعضهم: أُ 
ل رسول اهلل فقال يل: أكذاك تقول يا ابن عباس؟ فقلت: ال. قال: فما تقول؟ قلت: هو أج  

 ح حبمد ربك فسب   -وذلك عالمة أجلك- ؛ قال: فإذا جاء نصر اهلل والفتحأعلمه له
 .((: ما أعلم منها إال ما تقول واستغفره إنه كان تواباً. فقال عمر 

بالتسبيح  ، وهو أمر النيب باس رضي اهلل عنهما معىن اآلية الظاهر  فقد أثبت ابن ع
، وهو معىن ميكن استنباطه من اآلية النيب  ، وف ِهم من وراء ذلك قُ ْرب  أجلِ (3)واالستغفار

، فقد ، وإذا أت اهلل دينه، وفتح على رسوله رسالة ربه بالغ مهمة الرسول فإنَّ  بوضوح؛
 همته، وكان ذلك إيذاناً بقرب أجله.انتهت م  

قال . لذا ابتداءً اآلية وإن مل يكن هو املراد بلفظ  ،مقبولواستنباط فهو تفسْي وعليه 
ا فهم من اإلشارات، وإّنَّ وفيه جواز ت ويل القرآن مبا يُ  )): ه (852)ت احلافظ ابن حجر

همًا يؤتيه اهلل رجالً أو ف): خت قدمه يف العلم، وُلذا قال علي يتمكن من ذلك من رس  
 .(5)(( (4)(يف القرآن

                                                      

 (4970قمر /﴾إنه كان تواباً فسبح حبمد ربك واستغفره ﴿باب قوله البخاري يف صحيحه )كتاب التفسْي/أخرجه  (1)
 .1النصر: ( 2)
كان رسول اهلل   ))( عن عائشة رضي اهلل عنها قالت: 4968رقمري يف صحيحه )كتاب التفسْي/باب/( أخرج البخا3)

  يكثر أن يقول يف ركوعه وسجوده: سبحانك اللهمَّ ربَّنا وحبمدك اللهمَّ اغفر يل: يت وَُّل القرآن)). 
عن أِب جحيفة رضي اهلل عنه ( 3047صحيحه )كتاب اجلهاد والسْي/باب فكاك اْلسْي/رقم أخرجه البخاري يف( 4)

والذي فلق احلبة وبرأ  :؟ قاليء من الوحي إال ما يف كتاب اهللهل عندكم ش: قلت لعلي رضي اهلل عنه :قال
 :قال ؟ما يف الصحيفةو  :. قلتوما يف هذه الصحيفة ،يف القرآن فهما يعطيه اهلل رجالً  ما أعلمه إالً  ،النسمة
 .وأن ال يقتل مسلم بكافر ،وفكاك اْلسْي ،العقل

 (.609-8/608( فتح الباري )5)
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ف ال  ﴿قول اهلل تعاىل:  يف تفسْيه ( 283)ت التسرتيبن عبد اهلل قول سهل  / ثانياً 
أي أضداداً، ف كّب اْلضداد: النفس اْلمارة  ))قال:  (1)﴾اًدا و أ نْ ُتْم ت  ْعل ُمون  َت ْع ُلوا لِلَِّه أ ْند  

 .(2) ((مناها بغْي هدى من اهلل بالسوء؛ املتطلعة إىل حظوظها و 
وهذا املعىن الذي ذكره يف نفسه معىن صحيح، وميكن فهمه من لفظ اآلية، ومع ذلك مل 

لحق باْلصنام مبا يذكره على أنه هو املقصود، بل ذكره من ضمن اْلنداد اليت ميكن أن تُ 
 بينها من جامع.

فس اْلمارة داخلة حتت عموم شْي إىل أنَّ الني )): ه (790)ت الشاطيبأبو إسحاق قال 
 ،اْلنداد، حىت لو ُفص ل لكان املعىن: فال َتعلوا هلل أنداداً، ال صنماً، وال شيطاناً، وال النفس

 وهذا مشكل الظاهر جداً؛ إذ كان مساق اآلية وحمصول القرائن فيها يدل على أنَّ وال كذا، 
يعبدون أنفسهم وال يتخذوهنا أرباباً.  ، ومل يكونواما كانوا يعبدون اْلنداد اْلصنام أو غْيها

هذا هو تفسير اآلية، ولكن أتى  إن   :ه لم يقلوذلك أن  على الصحة،  له وجه جارٍ ولكن 
الناظر قد  أن  إحدامها:  ؛الذي شهد له القرآن من جهتني في االعتبار الشرعي بما هو ند  

زل فيه؛ ألنه يجامعه في جريه فيما لم تنيأخذ من اآلية معنى من باب االعتبار؛ في  
ارة اْلمَّ  اجلاري على مناقضته، والنفسُ  ،ه املضاد لندهحقيقة الند أنَّ  ْلنَّ  القصد أو يقاربه؛

ا؛ ْلهنا ت مر صاحبها مبراعاة حظوظها، الهية أو صادة عن مراعاة حقوق خالقها، هذا ش هنُ 
. وشاهد صحة هذا املعىن بعينه به الند يف نده؛ ْلن اْلصنام نصبوها ُلذا يِن وهذا هو الذي عُ 

، وهم مل يعبدوهم (3)أ ْرب ابًا ِمْن ُدوِن اللَِّه﴾ ارخَّ ُذوا أ ْحب ار ُهْم و رُْهب ان  ُهمْ ﴿االعتبار قوله تعاىل: 
من دون اهلل ولكنهم ائتمروا ب وامرهم، وانتهوا عما هنوهم عنه كيف كان، فما حرموا عليهم 

 .(4) ((حرموه، وما أباحوا ُلم حللوه 
ف  ل مَّا ف ص ل  ط اُلوُت ﴿ه ( يف تفسْي قوله تعاىل: 654ل جنم الدين داية )تو ق / ثالثاً 

ِمين  ِإالَّ م ِن  بِاجْلُُنوِد ق ال  ِإنَّ اللَّه  ُمْبت ِليُكْم بِن  ه ٍر ف م ْن ش ِرب  ِمْنُه ف  ل ْيس  ِمين  و م ْن ملْ  ي ْطع ْمُه ف ِإنَّهُ 
وماء  ،اهلل تعاىل ابتلى اخللق بنهر الدنيا واإلشارة فيها: أنَّ  ))قال:  (5)﴾ِدهِ اْغت  ر ف  ُغْرف ًة بِي  

زُي ن  لِلنَّاِس ُحب  الشَّه و اِت ِمن  الن س اِء و اْلب ِنني  ﴿ن للخلق فيها؛ لقوله تعاىل: ي  وما زُ  ،زينتها

                                                      

 .22البقرة: من اآلية ( 1)
 (.14لتسرتي )صالقرآن العظيم ل( تفسْي 2)
 .31التوبة: من اآلية ( 3)
 (.244-4/242( املوافقات )4)
 .249البقرة: من اآلية ( 5)
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ظهر احملسن لي (1)﴾م ِة و اْْل نْ ع اِم و احلْ ْرثِ ْيِل اْلُمس وَّ و اْلق ن اِطِْي اْلُمق ْنط ر ِة ِمن  الذَّه ِب و اْلِفضَِّة و اخْل  
ِإنَّا ج ع ْلن ا م ا ﴿بيث من الطيب، واملقبول من املردود، وكما قال تعاىل: من املسيء، وليميز اخل

ُلو   ف م ْن ش ِرب  ﴿ىل: ، مث امتحنهم وقال تعا(2) ﴾ُهْم أ ي  ُهْم أ ْحس ُن ع م اًل ع ل ى اْْل ْرِض زِين ًة ُل  ا لِن ب ْ
يعين من أوليائي وحميب وطالِب، وله اختصاص  (3)﴾ِمْنُه ف  ل ْيس  ِمين  و م ْن ملْ  ي ْطع ْمُه ف ِإنَُّه ِمين  

يقول: )أنا من اهلل  بقرِب وقبويل، والتخلق ب خالقي، ونيل الكرامة مين. كان النيب 
يعين من قنع من متاع الدنيا على ما  (5)﴾ًة بِي ِدهِ ِإالَّ م ِن اْغت  ر ف  ُغْرف  ﴿. (4)واملؤمنون مين( 

البد منه من امل كول واملشروب وامللبوس واملسكن وصحبة اخللق على حد االضطرار، كما  
 .((وأصحابه  كان النيب 

اهلل قد ابتلى اخللق ب نواع من االبتالءات،   ؛ فإنَّ وهذا املعىن الذي ذكره صحيح يف نفسه
ُلوُكْم و  ﴿كما قال سبحانه:  ن ةً ن  ب ْ ، فمن جنح كانت له النجاة والنعيم، (6)﴾بِالشَّر  و اخْل ْْيِ ِفت ْ

 ومن كان غْي ذلك فله اْلخرى.
الش ن يف ربط هذا املعىن باآليات املذكورة؛ فإنَّ سياق اآليات يف حكاية قصة  لكنَّ 

هذه القصة من  ا كانتمَّ االبتالء العام، لكن ل  يف  ت، وليسلطالوت ومن معه ة وقعتيحقيق
ن للمتدب ر أن ي خذ حسُ ، منهمالوقائع اليت ابتلى اهلل فيها طالوت ومن معه، وجنح من جنح 

 باحلالل. عن طلبها إالَّ نفسه منها العّبة، ويتذكَّر هبا حاله مع فنت الدنيا، حىت تنفطم 
سْيه، يف تفداية كالم من   اً حنو ه ( 671)تالقرطيب أبو عبد اهلل قل ومع هذا، فقد ن  

وقال بعض من يتعاطى غوامض  )) ونسبه إىل بعض من يتعاطى غوامض املعاين، فقال:
منه باملائل إليها  املعاين: هذه اآلية مثل ضربه اهلل لدنيا، فشبهها اهلل بالنهر، والشارب

واملستكثر منها، والتارك لشربه باملنحرف عنها والزاهد فيها، واملغرتف بيده غرفة باآلخذ منها 
 .((ر احلاجة، وأحوال الثالثة عند اهلل خمتلفة قد

                                                      

 .14ة آل عمران: من اآلي( 1)
 .7الكهف: ( 2)
 .249البقرة: من اآلية  (3)
هو كذب خمتلق كما قاله احلافظ ابن حجر, وقال بعض احلفاظ: ال  ))(: 1/323قال العجلوين يف كشف اخلفا )( 4)

يعرف هبذا اللفظ مرفوعاً، بل الذي ثبت يف الكتاب والسنة أن املؤمنني بعضهم من بعض، أما الكتاب ففي قوله 
: . وقوله لعلي (هم مين وأنا منهم)يف حي اْلشعريني:  . وأما السنة ففي قوله ضكم من بعضبعتعاىل: 

 .((. وكله صحيح (هذا مين وأنا منه). وقوله للحسن: (أنت مين وأنا منك)
 .249البقرة: من اآلية  (5)
 .35اْلنبياء: من اآلية  (6)
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لوال ما فيه من التحريف في التأويل، والخروج عن  ،هذا ما أحسن   ))مث ردَّه بقوله: 
 .(1)(( الظاهر، لكن معناه صحيح من غير هذا

كر ذلك لكان حتريفًا كما لآلية، ولو ذ   قلت: مل يدَِّع جنم الدين داية أنَّ ما ذكره تفسْيٌ 
القرطيب، لكنه ذكره على سبيل االعتبار والقياس، والشك أنَّ أمر التدبر أوسع من قال 

 التفسْي، فيكون ما ذكره مقبوالً واهلل أعلم.
يف  ﴾أمل﴿يف تفسْي قول اهلل تعاىل: ه ( 412)تقول أِب عبد الرمحن السلمي  / رابعاً 

 اللطف، وامليم ميمُ  والالم المُ الوحدانية،  اْللف ألفُ  قيل: إنَّ  ))فاحتة سورة البقرة، قال: 
فت له ... ف خرجته امللك، معناه: من وجدين على احلقيقة بإسقاط العالئق واْلغراض تلطَّ 

العبودية إىل امللك اْلعلى، وهو االتصال مبالك امللك، دون االشتغال بشي من  من رق  
 .(2) ((امللك

، له ال شريك اهلل سبحانه واحدٌ  فهذا املعىن املذكور وإن كان صحيحًا يف نفسه؛ فإنَّ 
، وال يعدو  للخلق أمجعني، غْي أنَّ ربط هذا املعىن ب لفاظ اآلية بعيدٌ  بعباده، مالكٌ  لطيفٌ 

ث هبا، وإذا جاز أن يعتّب م هبذا الكالم فتحدَّ ه أحاسيس معينة خطرت على قلب املتكل  كون  
 .أيضاً  آليةا رخطر له خواطر أخرى يف، فإنه جيوز لغْيه أن أو استنباطاً من اآلية هذا تفسْياً 
مل﴾، أ﴿ :حنو، من ذلك فواتح السورف )): ه (790)ت الشاطيبأبو إسحاق قال 

ريانه على مفهوم صحيح، ظهر ج  رت ب شياء، منها ما ي  س  فُ  ،، وحنوهاو﴿املص﴾, و﴿حم﴾
يل، أنَّ )ألف( اهلل، و)الم( جّب  ﴾أمل﴿، فينقلون عن ابن عباس يف ومنها ما ليس كذلك

هذا النمط من التصرف لم  ألن   فمشكل  ؛ (3)يف النقل حَّ ص   وهذا إنْ  .و)ميم( حممد 
 عليه الدليل اللفظي أو احلايل وإّنا أتى مثله إذا دلَّ  في كالم العرب هكذا مطلًقا، يثبت
ْلنه  ؛فال دليل من خارج يدل عليه؛ إذ لو كان له دليل القتضت العادة نقله، اً وأيض... 

سائل اليت تتوفر الدواعي على نقلها لو صح أنه ما يفسر ويقصد تفهيم معناه، وملا مل من امل
يثبت شيء من ذلك؛ دل على أنه من قبيل املتشاهبات، فإن ثبت له دليل يدل عليه صْي 

 .(4) (( إليه
 يتمله.اهلل ما ال  ل كتابُ مَّ يُ  ال هو الواجب، حىتَّ شارات باب مثل هذه اإل سد  عليه ف  و 

                                                      

 (.3/220)اجلامع ْلحكام القرآن ( 1)
 .(9 )صحقائق التفسْي( 2)
 .((هذا ال يعرف عن ابن عباس وال غْيه من السلف  ))(: 1/126قال املناوي يف الفتح السماوي )( 3)
 .(237-4/235املوافقات )( 4)
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ِإنَّ أ وَّل  ب  ْيٍت ُوِضع  ﴿يف تفسْي قوله تعاىل: ه ( 283)تقول سهل التسرتي  خامسًا /
ضع للناس بيت اهلل عز ل بيت وُ أوَّ  ))قال:  (1)ب ار ًكا و ُهًدى لِْلع ال ِمني ﴾لِلنَّاِس ل لَِّذي بِب كَّة  مُ 

من  ه التوحيد  يف قلبِ بت اهلل وجل مبكة. هذا هو الظاهر. وباطنها: الرسول يؤمن به من أثْ 
 .(2) ((الناس 

يف الكتاب والسنة، وأنَّ اهلل سبحانه قد أرسل رسوله  رٌ وهذا أيضًا معىن صحيح مقرَّ 
هدى للناس يهدي به من الظلمات إىل النور، لكن هل يف اآلية ما يدل على  حممدًا 

وإذا   ها عليها؟ل  مِ يد أن ي  م عند تالوهتا لآلية ير أحاسيس شعر هبا املتكل   ا جمردُ ذلك؟ أم أهنَّ 
خالل إذا كان هناك ما يدل عليها من  ذكر عند اآلية إالَّ كذلك، فال يسن أن تُ   كان

 اللفظ، وهذا غْي موجود.
هذا املعىن  وهذا التفسْي يتاج إىل بيان؛ فإنَّ  ))ه (: 790قال أبو إسحاق الشاطيب )ت

اسب، وال يالئمه مساق حبال، فكيف عرفه العرب، وال فيه من جهتها وضع جمازي منال ت  
هذا؟ والعذر عنه أنه مل يقع فيه ما يدل على أنه تفسْي للقرآن، فزال اإلشكال إذاً، وبقي 

 .(3) ((النظر يف هذه الدعوى والبد إن شاء اهلل من بياهنا 
ل ْيس  ع ل ى ﴿تعاىل: اهلل  يف تفسْي قوله ( 666)تالشْيازي أِب حممد قول  سادسًا /

ُدون  م ا يُ ْنِفُقون  ح ر ٌج ِإذ ا ن ص ُحوا لِلَِّه و ر ُسولِِه الض   ع ف اِء و ال  ع ل ى اْلم ْرض ى و ال  ع ل ى الَِّذين  ال  جيِ 
 ،اهلل زمرة أهل املراقبات ف  وص   ))قال: ، (4) ﴾و اللَُّه غ ُفوٌر ر ِحيمٌ  م ا ع ل ى اْلُمْحِسِنني  ِمْن س ِبيلٍ 

ائمني يف املشاهدات، واملستغرقني يف حبار اْلزليات، الذين أحنلوا الس احملاضرات، واُلجمو 
جسومهم باجملاهدات، وأمرضوا نفوسهم بالرياضات، وأذابوا قلوهبم بدوام الذكر، وجوالهنا يف 

ب ن رفع عنهم بفضله  ؛الدنيا الفانية مبشاهدته الباقيةالفكر، وخرجوا بعقائدهم الصافية عن 
 ﴾ل ْيس  ع ل ى الض ع ف اءِ  ﴿يف جمالس اْلنس ورياض اإليقان، وقال: حرج االمتحان، وأبقاهم 

 الذين أمرضهم مرارة الصبابات ﴾و ال  ع ل ى اْلم ْرض ى ﴿ ، الذين أضعفهم محل أوقار احملبةيعين
ُدون  م ا يُ ْنِفُقون   ﴿ الذين يتجردون عن اْلكوان بتجريد التوحيد  ﴾و ال  ع ل ى الَِّذين  ال  جيِ 

ْلهنم مقتولون بسيف احملبة،  ؛﴾ عتاب من جهة العبودية واجملاهدةجٌ ر  ﴿ح   التغريد وحقائق
من احلب، وفقرهم من حسن  مطروحون حول باب الوصلة، ضعفهم من الشوق، ومرضهم

                                                      

 .96آل عمران: ( 1)
 (.41تفسْي التسرتي )ص( 2)
 .(4/247املوافقات )( 3)
 .91التوبة: ( 4)
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 .(1) (( الرضا
ُلا ما ال حتتمله، وهو  حتميلٌ هو عن معىن اآلية، بل كلَّ البعد   والشك أنَّ ما ذكره بعيدٌ 

طويع اآلية العتقاده؛ إذ اآلية تتحدث عن أهل اْلعذار يف اجلهاد الذين يبون اهلل من قبيل ت
هم على صنفني؛ صنف عذرهم الزم كاْلعمى املشاركة، و متكنوا من لو  ورسوله ويتمنون أنْ 

 .هبم أو فقر عذرهم طارئ عارض بسبب مرض أملَّ  اْلعرج، وصنفو 
ج على من قعد معها عن عذار اليت ال حر   تعاىل اْلبنيَّ   )): ه (774)ت قال ابن كثْي

وهو الضعف يف الرتكيب الذي ال  ،فذكر منها ما هو الزم للشخص ال ينفك عنه ،القتال
هو عارض  ومنها ما .وُلذا بدأ به ،ومنه العمي والعرج وحنومها ،يستطيع معه اجلالد يف اجلهاد

أو بسبب فقره ال يقدر على  ،شغله عن اخلروج يف سبيل اهلل ،له يف بدنه نَّ بسبب مرض ع  
ومل يرجفوا  ،إذا قعدوا ونصحوا يف حال قعودهم فليس على هؤالء حرجٌ  ،التجهيز للحرب

ما على احملسنني من سبيل واهلل  :وُلذا قال ،وهم حمسنون يف حاُلم هذا ،بالناس ومل يثبطوهم
 .(2) ((غفور رحيم 
ِإنَّا ع ر ْضن ا اْْل م ان ة  ع ل ى ﴿له تعاىل: صاحب جواهر املعاين يف تفسْي قو ما قاله  سابعًا /

ْنس اُن إِنَُّه ك   ا اإْلِ ان  ظ ُلوًما السَّم او اِت و اْْل ْرِض و اجْلِب اِل ف   ب  نْي  أ ْن ي ِْمْلن  ه ا و أ ْشف ْقن  ِمن ْه ا و مح  ل ه 
ود، وبه ي رحم مجيع ومحلها اإلنسان الكامل الذي يفظ اهلل به نظام الوج ))قال:  (3) ﴾ج ُهواًل 

الوجود، وبه صالح مجيع الوجود، وهو حياة مجيع الوجود، وبه قيام مجيع الوجود، ولو زال 
عن الوجود طرفة عني واحدة لصار الوجود كله عدماً يف أسرع من طرفة عني، وهو املعّب عنه 

 .(4) ((بلسان العامة قطب اْلقطاب، والغوث اجلامع 
؛ ب نَّ هر أنه من االستدالل بالقرآن على املذهب الباطلتفسْي باطل، يظالشك وهذا 

لألولياء قدرًة على التحكم يف الكون وحفظه من الدمار. وهو خمالف ملا تواتر من النصوص 
-ب نَّ اهلل سبحانه وحده خالُق الكوِن، ومدبُر أموره، واملتصرُف يف شؤونه، ال ميلك أحٌد 

ُقْل ال  ﴿: -خماطبًا نبيه- وال نيب مرسٌل. قال تعاىل رد أمره، ال مل ك مقربٌ  -كائنًا من كان
ُلُهْم ف ال  ي ْست  ْ  ِخُرون  أ ْمِلُك لِن  ْفِسي ض رًّا و ال  ن  ْفًعا ِإالَّ م ا ش اء  اللَُّه ِلُكل  أُمٍَّة أ ج ٌل ِإذ ا ج اء  أ ج 

                                                      

 (.1/339عرائس البيان يف حقائق القرآن )( 1)
 .(4/198سْي ابن كثْي )تف( 2)
 .72اْلحزاب: ( 3)
 .(758-2/757( نقالً عن كتاب أسباب اخلط  يف التفسْي )2/106جواهر املعاين )( 4)
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ُقْل ِإين   .ِلُك ل ُكْم ض رًّا و ال  ر ش ًدا ُقْل ِإين  ال  أ مْ ﴿، وقال سبحانه: (1) ي ْست  ْقِدُمون ﴾س اع ًة و ال  
 .(2) أ ِجد  ِمْن ُدونِِه ُمْلت ح ًدا﴾ل ْن جيُِْي ين ِمن  اللَِّه أ ح ٌد و ل ْن 

قال:  (3)﴾و ت  ع او نُوا ع ل ى اْلّب  و الت َّْقو ى﴿قول بعضهم يف تفسْي قول اهلل تعاىل:  ثامنًا /
م )) ة اهلل تعاىل دنيا وأخرى، وعلى أيديهم تنزل الرمحة من أبواب رمح -يعين الشيوخ-ْلهنَّ

الرمحن إىل كل مرحوم، وهم الوسائل، ولوالهم ُللك الكل، كما قيل: لوال الواسطة لذهب 
هو طاعة اْلكابر من السادات  ﴾و ت  ع او نُوا ع ل ى اْلّب  و الت َّْقو ى﴿املوسوط ... وقوله تعاىل: 

 .(4) ((واملشايخ 
معىن باطل؛ إذ طاعة املشايخ والكّباء ليست مطلقة، بل منوطة مبوافقة كتاب وهو أيضًا 

 اهلل وسنة رسوله صلى اهلل عليه وسلم.

                                                      

 .49يونس: ( 1)
 .22-21اجلن: ( 2)
 .2املائدة: ( 3)
 فسْي( نقاًل عن أسباب اخلط  يف الت1/17رماح حزب الرحيم على حنور حزب الرجيم لعمر بن سعيد الفوِت )( 4)

(2/758). 
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 النتائج والتوصيات
 النتائج:

 .لوسائل املعينة على العلم والفهممن أعظم اوتقواه أنَّ طاعة اهلل سبحانه  أواًل/
ا هي حالة أنَّ اإلشارات اليت يذكرها املفسرون لي ثانياً/ ست من باب التفسْي، وإّنَّ

 ،ه عند قراءة اآليةه إىل معىن يذكرُ نفسُ  فتذهبُ  ،قراءته للقرآن حال   راملتدب  وجدانية مير هبا 
 ت عليه ألفاظ اآلية مبقتضى معناها اللغوي.ليس هو املعىن الذي دلَّ 

شبيهه، واملثيل مبثيله، أنَّ اإلشارات اليت يذكرها املفسرون هي من باب ذكر الشبيه ب ثالثاً/
 وسبب التشابه راجع إىل تشابه يف املعىن، أو يف وقعها على اْلمساع، أو يف شكل حروفها.

أنَّ اإلشارات اليت يذكرها املفسرون ليست مقبولة على اإلطالق، بل مْنها ما هو  رابعاً/
 مقبول، ومنها ما هو مردود، ويشرتط لقبول هذه اإلشارات ما يلي:

املذكور صحيحاً يف نفسه؛ ب ن يكون له شاهٌد شرعيٌّ يشهد له، وال كون املعىن ي نْ أ (1
 يوجد يف الكتاب أو السنة ما يعارضه أو ينفيه.

 املعىن املذكور موافقاً لنظم القرآن على ما تقتضيه اللغة.يكون  أنْ ( 2

تفسْي ه وبني ق بين. وهذا هو الفر هادون ظاهر من اآلية، املراد املعىن ه عى أنَّ دَّ أالَّ يُ ( 3
 .الباطنية املالحدة

 .على املفسَِّر له اً تشويشاملعىن هذا ذكر يكون وراء  أالَّ ( 4
 معىن كون التفسْي اإلشاري مقبوالً عدم رفضه، ال وجوب اْلخذ به. خامساً/

 التوصيات:
يوصي الباحث بتتبع نصوص املفسرين من السلف )الصحابة والتابعني وأتباعهم( اليت 

 أن تكون أصالً للتدبر اإلشاري.ميكن 
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 المصادر والمراجعقائمة 
 القرآن الكريم برواية حفص عن عاصم.

، لطاهر حممود حممد يعقوب، دار ابن اجلوزي، الدمام، أسباب الخطأ في التفسير دراسة تأصيلية -1
 ه.1425السعودية، ط اْلوىل، 

ه (، مكتبة اإلميان، بريدة، 754)ت ، حملمد بن يوسف أِب حيان اْلندلسيالبحر المحيط في التفسير -2
 م.1992 -ه 1413السعودية، 

ه (، خرج أحاديثه وقدم له وعلق 794لبدر الدين حممد بن عبد اهلل الزركشي )ت البرهان في علوم القرآن، -3
 عليه مصطفى عبد القادر عطا، دار القلم، بْيوت، لبنان.

 ه(، دار الفكر.751ابن قيم اجلوزية )ت لشمس الدين حممد بن أِب بكر التبيان في أقسام القرآن، -4

ه (، دار الكتب العلمية الكّبى )الباِب احلليب(، 283، لسهل بن عبد اهلل التسرتي )تتفسير القرآن العظيم -5
 مصر.

ه (، حتقيق سامي بن حممد سالمة، 774ْلِب الفداء إمساعيل بن عمر ابن كثْي )ت تفسير القرآن العظيم، -6
 م.1999-ه 1420 2، طدار طيبة للنشر والتوزيع

حملمد حسني الذهيب، قام بضبط نصوصه وخرج آياته وأحاديثه ووضع فهارسه أمحد  التفسير والمفسرون، -7
 ، شركة دار اْلرقم بن أِب اْلرقم، بْيوت لبنان.الزعيب

ه (، دار املعرفة، بْيوت لبنان، 310، ْلِب جعفر حممد بن جرير الطّبي )تجامع البيان في تفسير القرآن -8
 م.1989 -ه 1409

، حتقيق عماد زكي البارودي ه (671)ت ْلِب عبد اهلل حممد بن أمحد القرطيب الجامع ألحكام القرآن، -9
 ، القاهرة مصر.وخْيي سعيد، املكتبة التوفيقية

حتقيق د.  ه (،463ْلِب بكر أمحد بن علي بن ثابت اخلطيب البغدادي )ت الجامع ألخالق الراوي، -10
 ه .1403، املعارف، الرياضحممود الطحان، مكتبة 

لشمس الدين حممد بن أِب بكر ابن قيم اجلوزية  الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي، -11
 ه(، دار الكتب العلمية، بْيوت.751)ت

ه ( مع الفتح، قام بإخراجه وتصحيح َتاربه حمب الدين 256حممد بن إمساعيل )ت صحيح البخاري -12
 ه .1409قاهرة، ط الثانية اخلطيب، دار الريان للرتاث، ال
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ه ( مع شرح النووي، حقق أصوله وخرج أحاديثه على الكتب 261)ت صحيح مسلم بن الحجاج -13
 م.2008 -ه1429، 15السىت خليل م مون شيحا، دار املعرفة، بْيوت لبنان، ط

، ْلِب عمرو ابن الصالح فتاوى ومسائل ابن الصالح في التفسير والحديث واألصول والفقه -14
 (، حققه وخرج أحاديثه وعلق عليه د. عبد املعطي أمني قلعجي، دار املعرفة، بْيوت، ط ه643)ت

 م.1986 -ه 1406اْلوىل، 

ه (، قام بإخراجه وتصحيح 852ْلمحد بن علي بن حجر )ت ي شرح صحيح البخاري،فتح البار  -15
 ه .1409َتاربه حمب الدين اخلطيب، دار الريان للرتاث، القاهرة، ط الثانية 

لزين الدين عبد الرؤوف بن تاج العارفني بن  ،ح السماوي بتخريج أحاديث القاضي البيضاويالفت -16
 أمحد جمتىب، دار العاصمة، الرياض. ه (، حتقيق1031علي املناوي )ت

، إلمساعيل بن حممد كشف الخفاء ومزيل اإللباس عما اشتهر من األحاديث على ألسنة الناس -17
د احلميد هنداوي، املكتبة العصرية، صيدا، بْيوت، ط اْلوىل، ه (، حتقيق د. عب1162العجلوين )ت

 م.2000-ه 1420

ه ( البن قاسم، جممع امللك 728أمحد بن عبد احلليم )ت مجموع فتاوى شيخ اإلسالم ابن تيمية -18
 ه .1416فهد لطباعة املصحف الشريف، املدينة النبوية، 

ه (، حتقيق أمحد بن علي، دار 1367رقاين )ت، حملمد عبد العظيم الز مناهل العرفان في علوم القرآن -19
 م.2001 -ه 1422احلديث، القاهرة، 


