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 ملخص

ألنه من أهم أنواع التفسير لکتاب هللا عزوجل، تکلمنا فی هذا البحث عن اإلشاری  )المقال( حول التفسيریدور هذا الموضوع 

فی  جواز هذا النوع من التفسيرإلي  معنی التفسير االشاری، لغة و اصطالحا و عن تاریخ نشأته و أهميته لدی العلماء، کما أشرنا

 ال أصحاب الفکر الثاقب کما أدرکهاإالمخفية السریة غير الظاهرة التی ال یدرکها ضوء القرآن والسنة، و هو عبارة عن المفاهيم 

نوع من هذا الإلي  شيخ المفسرین من الصحابة و هو عبد هللا ابن عباس و عمر ابن خطاب رضی هللا عنهم کما یقول تعالی مشيرا

 .)التفسير فی کتابه الکریم، )فمال هؤالء القوم ال یکادون یفقهون حدیثا

یعرفون اللغة العربية والمصطلحات اللغویة من علم  ری، ألن العرب القدامیاشهذه اآلیة الکریمة أقوی دليال لجواز التفسير اإل

 المعانی والبيان.
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لکن القرآن عبر بعدم فهمهم مع أنهم یعرفون اللغة العربية، فالمراد من اآلیة فقه المسائل السریة غير ظاهرة فی تلک اآلیة و هی 

 ی دعوة نبينا محمدفکار عن المعجزات الخارقة للعادة نإلاخلق السموات بغير عمد ترونها، و االنکار عن خالق هذا الکون، الذی

 ذا أعمت أعينهم التعصب أو الحسد.إال اإعينيه عنها  ضوسلم التی ال یمکن لعاقل أن یغم صلی هللا عليه

شاری، م االليها و هذا هو الهدف من الفهوإفعلينا أن نفکر فيما تحتویه اآلیات القرآنية من المسائل والمفاهيم و أن ندعو الناس 

ار الناس لهذا النوع من التفسير االشاری، ليستفيدوا عنه و ليفکروا فی آیات هللا عز وجل عن هذا ظلذلک أردت أن ألفت أن

 المنظار.

 شاري، التفسير اإلة األسالمية یعتفسير الشریعة ، الشر: المفتاحیةالكلمات 
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Abstract 

This article is about indicative interpretation (Tafseer Al-Eshari) because it is one of the most 

important types of interpretation of the Holy Quran. In this paper we talked about the meaning of 

indicative interpretation (Tafseer Al-Eshari), literally and terminologically and about the date of 

its origin and importance among the scientists. 

As we pointed out the permissibility of this type of interpretation in the light of the Quran and 

Sunnah, which are hidden concepts, and these hidden concepts are only known and understood by 

respective scientists and scholars. Abdullah Ibn Abbas, the famous interpreter of holly Quran and 

Omar Ibn Khattab understood such kind of the interpretations. Allah (swt) says in Holly Quran 

-this verse is a strong evidence for the justification of Tafseer al ,(فمال هؤالء القوم ال یکادون یفقهون حدیثا)

Eshari. 
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The ancient Arabs had a high knowledge of Arabic literature, but despite of all these, still they 

could to understand the true meaning of the verse.  

This verse is the strongest indication of the permissibility of indicative interpretation, because 

ancient Arabs know Arabic language and linguistic terms from the science of meanings and 

statement. So keeping in mind this situation, we need to inform others from such kind of the 

interpretation. This study contribute in this aspect to help others understand Tafseer Al Eshari of 

the Holly Quran. 

Keywords: Tafseer Al Eshari, Indicative Interpretation, Islamic Shariah 
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 شاري فی میزان الشریعة االسالمیةالتفسیر اإل

 المقدمة

 الحمد هلل وحده، والصالة والسالم علی من ال نبی بعده، أما بعد:

ر، أو بعبارة ليها المفسإاستعد کل واحد من المفسرین والعلماء لتفسير کتاب هللا عزوجل فی کل جيل حسب الرغبة التی ینتمی 

نجد الفقيه یفسر القرآن وفق تخصصه الفقهی مرکزا علی استنباط ليهم فإ عزوجل من منظار مرغوب أخری فسروا کتاب هللا

المسائل الفقهية من خالل دراسة اآلیات أو السور القرآنية و یسمی هذا اللون من التفسير بالتفسير الفقهی کتفسير القرطبی و أحکام 

مين فی اللغة )الصرف والنحو( یفسر القرآن من منظار اللغة العربية، و القرآن للجصاص و تفسير المظهری. کذلک نجد المهت

یجعل جل همه الترکيز علی اللغة فی تفسير الکلمات القرآنية و یسمی هذا اللون بالتفسير اللغوی کتفسير المدارک و جاللين. 

التجارب و  ل وفق المبادئ العلمية القائمة علیکذلک نجد الملمين فی العلوم الطبيعية لمن تيسر لهم قاموا بتفسير کتاب هللا عزوج

الصوفية و یسمی  مناهجالالراغبين فی التصوف یفسرون القرآن وفق طنطاوی. کما نجد اللون بالتفسير العلمی کتفسير  یسمی هذا

عجاز إبر أسباب کس البيان. و هذا من أالسلوکی( کتفسير التستری و عرائ أو الصوفی )الفيضی أواإلشاری  هذا اللون بالتفسير

 یوم القيامة.إلي  القرآن الکریم و تستمر هذه السلسلة

 )الصوفی( أو السلوکی. اإلشاری  من خالل هذه الجوانب التفسيریة أن أکتب مقاال علميا حول التفسيرأردت 

 مسائل التالية:الیحتوی هذا المقال العلمی علی 

 معنی التفسير االشاري لغة و اصطالحا -۱

 األسباب الدافعة لکتابة هذ المقالذکر  -۲

 أهمية هذا اللون من التفسير -۳

 مشروعية التفسير االشاری -۴

 شروط قبول تفسير االشاری -۵ 

 الکتابات السابقة حول التفسير االشاری -۶

 لغة و اصطالحااإلشاری  التفسیر -۱

. أما معنی االشارة فی اللغة ۱فهو مصدر کلمة فسر و هو عبارة عن الشرح والبيان واالیضاح والتأویل والکشف اللغة یف التفسير 

 .۲فهو عبارة عن العالمة التی یشار بها إلي االنسان أو الحيوان کاشارة المرور فی الشارع
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. و عرفه أبو حيان صاحب البحر ۳البشریةوالتفسير فی االصطالح عبارة عن علم یکشف )یبين( مراد هللا تعالی بقدر طاقة 

. و عرفه الزرکشی: )علم یفهم به 4المحيط )علم یبحث عن کيفية النطق بألفاظ القرآن و مدلوالتها و أحکامها االفرادیة والترکيبية

 .5کتاب هللا المنزل علی نبيه محمد صلی هللا عليه وسلم و بيان معانيه و استخراج أحکامه و حکمه(

ف التفسير اإلشاری )الفيضی(: فهو تأویل آیات القرآن الکریم علی خالف ما یظهر منها فی اشارات خفية تظهر ألرباب أما تعری

أو بعبارة أخری هو التفسير من کتاب هللا عزوجل یرتکز علی ریاضيات  6السلوک و یمکن التطبيق بينها و بين الظاهر المراد. 

لي درجة تنکشف له فيها من سجف العبارات هذه االشارة القدسية و تنهل علی قلبه روحية یأخذ بها الصوفی نفسه حتی یصل إ

 .7من سحب الغيب ما تحمله اآلیات من المعارف السبحانية و یری المفسر )الصوفی( أن هناک معنی آخر تحتمله اآلیة

 : ذکر أسباب الدافعة۲

 أما األسباب الدافعة حول تفسير اإلشاری فهی فيما یلی: 

: تمسک بعض المفسرین علی ظاهر القرآن فقط دون تدبر فيما تحتویه اآلیات من االشارات المکنونة والحکم المضمونة. األول

 أردت أن أدعو الناس إلي ما تحتویه اآلیات من المسائل الظاهرة والحکم الباطنة.

 نب أخری. همال جواإ: الجمع بين الظاهر والباطن دون الترکيز علی جانب واحد و الثانی

ظاهر المادی دون العنایة بالمسائل الخفية السریة إلي أن وصل األمر إلي حد یعتقد البعض کأن القرآن هو ال: اهتمام الناس بالثالث

 فهوم الظاهر فقط و ینکرون عن المفاهيم المخفية التی تستنبط من طياتها.مال

ة تی نصل عن طریقها إلي المسائل والحکم الخفية السریة المطلوبة الموافق: الدعوة إلي التفکر والتدبر فی اآلیات القرآنية حالرابع

 مع الشرع الکریم.

 : االهتمام والعنایة بالجانب السری الخفی مثل االهتمام علی الجانب المادی الظاهری.الخامس

 ن.فسير مثل ترغيبهم لظاهر القرآفهذه هی أسباب الدافعة والعوامل الباعثة التی جعلتنی أن أرغب الناس فی هذا الجانب من الت

 أهمیة التفسیر االشاری -۳

 فی الجمالت التالية: هاللتفسير اإلشاری )أو السلوکی( أهمية عظيمة نلخص

ألف: التفسير اإلشاری کما یعرف من اسم هذا المصطلح ليس فی استطاعة کل واحد أن یستنبط المسائل الخفية والحکم المکنونة 

ثرهم هللا عزوجل بالفهم الدقيق والعلم الغزیر العميق هذا أال من استإرآنية الموافقه مع شرع هللا عزوجل من طيات اآلیات الق

احسان من هللا و امتنان منه یفضل أخص عباده علی اآلخرین فی الفهم کما أختار هللا سيدنا عبد هللا بن عباس و خصه لفهم دقائق 

 در )ذلک فضل هللا یؤتيه من یشاء، وهللا ذو الفضل العظيم(.الکتاب الکریم بين أوساط الصحابة و أهل ب
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ب: لو تأملنا فی کتاب هللا العظيم، لوجدنا آیات قرآنية کثيرة تدعوننا إلي التفکر والتدبر فی اآلفاق واألنفس، کما یقول تعالی: 

[، و قوله ۵۳علی کل شئ قدیر( ]فصلت:)سنریهم آیاتنا فی اآلفاق أو فی أنفسهم حتی یتبين لهم أنه الحق أولم یکف بربک أنه 

[ و هذا التدبر ال یمکن الوصول اليه اال عن طریق اعمال العقل ۲۴]القتال: تعالی )أفال یتدبرون القرآن أم علی قلوب أقفالها(

 والفکر فی الخلق والکون و من فکر و دبر فی اآلیات القرآنية أدرک غایة القرآن و أهدافها.

هللا صلی هللا عليه وسلم فی أعلی درجة من التفکر والتدبر فی اآلیات واختصهم هللا عزوجل بهذه السجية ج: کان صحابة رسول 

و ما کانو متساوین فی هذا التفکر والتدبر فمثال نجد سيدنا عمر رضی هللا عنه اذا خطر بباله شيئ أو فکر فی شئ و أحب أن 

ینزل تائيدا لرأی عمر رضی هللا عنه و موافقا لما یراه و یسمی هذا الصنيع  ینزل الوحی حسب ما یراه عمر مناسبا، فاذا بالقرآن

 بموافقات عمر رضی هللا عنه لکتاب هللا تعالی.

کذلک مواقف سيدنا أبی بکر الصدیق تجاه مانعی الزکات والمرتدین امتاز بهذا الموقف الحق بين الصحابة و هو موقف مأخوذ 

 مع شرع هللا الکریم. من التدبر فی کتاب هللا الموافق

فما دمنا المکلفين بالتفکر والتدبر فی اآلیات القرآنية ندعو الناس و طالب العلم والعلماء إلي هذه السياسة الشرعية، سياسة التدبر 

 والتفکر فی القرآن الکریم.

 مشروعیة التفسیر االشاری -۴

ال بعد نشأة إنرید أن ألقی ضوأ علی مشروعية هذا اللون من التفسير، لعل یخطر ببال بعض الناس أن التفسير اإلشاری لم یظهر 

الفرق المتصوفة، و ذیوع منهجهم، لکن األمر ليس کذلک و ليس هو شيئا جدیدا، بل هو تفسير معروف عند نزول الوحی علی 

 ليه القرآن فی اآلیات القرآنية التالية:إر نبينا محمد صلی هللا عليه وسلم أشا

 [7۷یقول تعالی: )فمال هؤالء القوم ال یکادون یفقهون حدیثا( ]النساء: -۱

 [۷۲و قوله تعالی: )أفال یتدبرون القرآن، و لو کان من عند غير هللا لوجدوا فيه اختالفا کثيرا( ]النساء: -۲

 [۲۴ی قلوب أقفالها( ]محمد:و قوله تعالی: )أفال یتدبرون القرآن أم عل -۳

اآلیات المذکورة الفوق ال تعنی بأنهم ال یعرفون ما تحتمله هذه اآلیات من المعانی والمفاهيم بل هم کانوا عربا یعرفون اللغة 

، فالقرآن یالعربية و ما فيها من المصطلحات واألمثلة الرائجة، لکن المراد من هذا عدم التفکر والتدبر و عدم معرفة مراد هللا تعال

 هم.لم إلي مقصوده تعالی و هذا المقصود هو الباطن الخفی السری الذی لم یصل اليه عقوهیدعو

شارات إ: لو راجعنا سنة محمد صلی هللا عليه وسلم لوجدنا مشروعیة التفسیر اإلشاری فی سنة نبینا محمد صلی هللا علیه وسلم

 و ذلک فيما یلی: واضحة تستنبط منها جواز تفسير اإلشاری أو الفيضی
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عن ابن مسعود رضی هللا عنه قال: قال رسول هللا صلی هللا عليه وسلم أنزل القرآن علی سبعة أحرف، لکل آیة منه ظهر و  -۱

 . ۷بطن و حد و مطلع

 (9عن عبد الرحمن بن عوف عن رسول هللا صلی هللا عليه وسلم أنه قال: القرآن تحت العرش له ظهر و بطن یحاج العباد -۲

 )أی یبحث معانيه(  ۱0ثور القرآن(روی عن ابن مسعود أنه قال: )من أراد علم األولين واآلخرین فالي   -۳

قال االمام الزرکشی فی تأویل هذا الحدیث )اال و لها ظهر و بطن، و لکل حرف حد و لکل حد مطلع( أربعة أقوال و هی فيما 

 یلی:

 ه علی ظاهرها وقفت علی معناها.ألف: قال الحسن انک اذا بحثت عن باطنها و قسمت

 ة لآلخرین.ظب: یقول أبو عبيد ان القصص ظاهرها االخبار بهالک األولين و باطنها ع

 ال عمل بها قوم و لها قوم سيعملون بها.إج: روی عن ابن مسعود رضی هللا عنه أنه ما من آیة 

 ن ظاهرها لفظها و باطنها تأویلها.أد: قال بعض الفقهاء 

کل حرف معنا ینتهی اليه أو بعبارة أخری لکل حرف منتهی فيما أراد هللا تعالی، لو معنی قوله عليه السالم )لکل حرف حد( أی 

 أو قيل لکل حرف مقدار من الثواب والعقاب.

المراد  علی من المعانی واألحکام مطلع یتوصل إلي معرفته و یوقفه ضو معنی قوله عليه السالم )و لکل حد مطلع( أی لکل غام

 .۱۱اةبه، و قيل لکل ما یستحقه من الثواب والعقاب مطلع عليه فی اآلخرة و یراه عند المجاز

 قال أبو الدرداء رضی هللا عنه )ال یفقه الرجل حتی یجعل القرآن وجوها(.

و  عة و سبعين ألف علماالقرآن یحوی سب :و قد قال بعض العلماء )لکل آیة ستون ألف فهم و ما بقی من فهمها أکثر، و قال آخر

 ۱۲مأتی علم(

الکاظم فی تفسير قول )الظاهر والباطن(...فجميع ما حرم هللا فی الکتاب هو ظاهر والباطن من ذلک أئمة  اإلمام و روی عن

و قال )قيل ظهرها  ۱4ظهر بيانه و بالبطن ما أحتيج إلي تفسيره(بال أرادیقول صاحب کتاب النهایة فی غریب األثر ) ۱۳الجور.

و قال أراد بظهر ما ظهر  ۱5ظهر مع ظهر تأویله و عرف معناه و بالبطن ما بطن تفسيرهاللفظها و بطنها معناها( و قيل أراد ب

   ۱6بيانه و بالبطن ما أحتيج إلي تفسيره و قيل ظهرها لفظها و بطنها معناها.

 أما تفسير الظاهر والباطن عند أهل اللغة  فهی فيما یلی:

 ۱7ظهر مع ظهر بيانه و بالبطن ما أحتيج إلي تفسيره.الور األفریقی فی کتابه لسان العرب أراد بألف: یقول أبن منظ
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 ۱۷ليه من معرفة علمه.إب: و قال صاحب القاموس المحيط معنی قوله )لکل حد مطلع( أی مصعد یصعد 

 ۱9ج: و قيل الظهر الحدیث والخبر والبطن ما فيه من الوعظ والتحذیر والتشبيه والمطلع.

 شروط قبول التفسیر االشاری -۵

بعد ما عرفنا معنی ظاهر القران و باطنه فنقول کل ما ال یمکن فهم القرآن اال به فهو شامل تحت الظاهر فالمسائل البيانية والبالغية 

کان مخالفا لقواعد ال مخلص لها عن ظاهر القرآن، لکن هذا الظاهر یجب أن یکون موافقا مع قواعد اللغة العربية و أصولها و اذا 

 اللغة العربية فال یقبل منه فی تفسير القرآن أیا کان المفسر؟

أما الباطن فال یکفی فيه موافقته مع قواعد اللغة العربية بل البد فيه من نور یختص هللا به من یشاء من عباده، و یقذفه فی روعه 

خارجا عن مدلول اآلیات القرآنية و کلماتها، لذلک وضع بحيث یکون بصيرا سليم الفکر، والتفسير الباطن )االشاری( ليس 

ء شروطا لقبول التفسير اإلشاری فاذا وجدت تلک الشروط فی التفسير من التفاسير االشاریة یقبل و اال فال یقبل منهم بل االعلم

 ليک هذه الشروط فيما یأتي:إیرفض اذا لم یتوفر فيه شروط القبول و 

شاری موافقا مع الظاهر الثابت فی اللغة العربية و مقاصدها، ألن القرآن باللغة العربية فال یقبل فی : أن یکون التفسير اإلأوال

 تفسير ما ال تحتمله اللغة العربية.

: أن یکون للتفسير اإلشاری شاهد، نصا أو ظاهرا فی مکان آخر دون معارض له. و ان لم یکن له شاهد، أو کان له معارض ثانیا

 ۲0انه تعبير الدعوی دون دليل، والدعوی المجردة عن الدليل ال تقبل باتفاق الفقهاء.فی موضع آخر، ف

 : أن ال یکون هذا اللون من التفسير اإلشاری معارضا لظاهر من النظم القرآنی راویا أن یکون له شاهد فی الشرع یؤیده.ثالثا

 : أن ال یکون له مانع )معارض( شرعی او عقلی.رابعا

عی بأن التفسير اإلشاری هو المطلوب وحده دون غيره من التفسير الظاهری بل ال بد من االعتراف بالظاهر : أن ال یدخامسا

هو فهم اسرار القرآن الخفية قبل أحکام التفسير الظاهر ف یإدعأوال ثم تتبع الحکم الخفية السریة فی طيات الکتاب الکریم فمن 

 کمن ادعی الوصول )البلوغ( إلي وسط البيت أو صدره دون مجاوزة الباب )قبل أن یجاوز الباب( و هذا ال یمکن الوصول اليه.

ه( أما وب األخذ )أو العمل باذا توفرت هذه الشروط، فی التفسير اإلشاری یقبل، و معنی قوله یقبل )أو مقبوال( عدم رفضه ال وج

عدم رفضه فألنه غير مناف )مخالف( لظاهر القرآن أما عدم وجوب األخذ )أو العمل به( فألنه من قبيل الوجدانيات والوجدانيات 

الی عال تنبثق أو ال تقوم علی دليل و ال تستند إلي برهان و انما هو أمر وجدانی یجده الصوفی فی نفسه، والسر بينه و بين ربه ت

 ۲۱فله أن یأخذ به و یعمل علی مقتضاه دون أن یلزم به اآلخرین.
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 الکتابات السابقة )المؤلفات فی التفسیر االشاری( -۶

کتب المفسرون الذین یعلون بهذا اللون من التفسير اإلشاری تفاسيرا معروفة و اليک نبذة من هذه التفاسير مع نماذجهم العملية 

 شاری()التطبيقية فی التفسير اإل

 أوال: تفسیر القرآن العظیم لتستری

: هو أبو محمد سهل بن عبد هللا بن یونس بن عيسی بن عبد هللا التستری نزیل البصرة المتوفی سنة التعریف بمؤلفه فی السطور

یات محدودة آ تفسير القرآن کله، بل تکلم عنل. کان من أشهر العارفين و کبارهم و لم یکن لهم نذیرا فی الورع و لم یتعرض ۲۷۳

الشيخ أبو بکر بن محمد البلدی فی مجلد واحد صغير الحجم. تکلم فی مقدمة تفسيره عن معنی الظاهر  ةلکل سورة جمع افادا

 والباطن.

: یقول فی سورة األعراف عند تفسير قوله تعالی: )واتخذ قوم موسی من بعده من حلييهم عجال جسدا له خوار( نموذج من تفسیره

[ )عجل کل انسان ما أقبل عليه فأعرض به عن هللا تعالی من أهل و ولد و ال یتخلص من ذلک اال بعد افناء ۱۴9]األعراف:

 ۲۲من عبادته اال بعد قتل النفوس. العجله من أسباب کما لم یتخلص عبدة ظوظجميع ح

ة هللا و طاعته کأهل و ولد و أشار اک عن هللا و شغلک عن عبادهلأالشيخ هنا عن العجل و معناه قائال: )العجل هو کل ما  متکل

 ۲۳ه، کما تخلص عبدة العجل من عبادته بقتل النفوس(ظوظإلي التلخص من عبادة هذا العجل بافناء جميع ح

لتفسير اإلشاری لهذه اآلیة فليس بعيدا من معنی الظاهر واآلیة تحمل هذا المفهوم اإلشاری الذی تحدث عنه االمام في الو تأملنا 

 التستری.

 ثانیا: حقائق التفسیر للسلمی

هو من مولد خرآسان و کان له  ۱۴۱۲: هو أبو عبد الرحمن محمد بن حسين بن موسی األزدی السلمی المتوفی التعریف بمؤلفه

اليد الطولی فی التصوف و کذلک له خبرة طيبة فی الحدیث و علومه أما التفسير فکتبه فی مجلد واحد کبير الحجم یستوعب جميع 

 لقرآن لکنه ال یفسر کل اآلیات بل یتکلم عن بعضها و ال یتعرض فيه لظاهر القرآن بل یرکز علی التفسير اإلشاری فقط.ا ورس

: یقول السلمی فی تفسير قوله تعالی فی اآلیتين لسورة االنفطار: )ان األبرار لفی نعيم و ان الفجار لفی جحيم(، نموذج من تفسیره

 (. ۲4المشاهدة و )الجحيم( النفوس، فان لها نيران تتقد)قال جعفر )النعيم( المعرفة و

 اآلیتين ليس بعيدا من ظاهر القرآن لذلک یقبل عند العلماء. اتينفتفسيره له

 ثالثا: عرائس البيان فی حقائق القرآن )ألبی محمد الشيرازی(

 ( ه ق.۶۶۶المتوفی سنة ): هو أبو محمد روز بهان بن أبی النصر الشيرازی الصوفی التعریف بمؤلف هذا التفسیر
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رکز المصنف فی تفسيره علی طریقة واحدة، و هی التفسير االشاری، و لکنه لم ینکر التفسير الظاهر المعلوم لکتاب هللا تعالی. 

 ۲5و تفسير هذا مطبوع فی جزءین جمع فی مجلد کبير واحد.

علی المرضی و ال علی الذین ال یجدون ما ینفقون قوله تعالی )ليس علی الضعفاء و ال تفسير : یقول فی نموذج من تفسیره

[ )وصف هللا تعالی زمرة أهل المراقبات و مجالس المحاضرات والهائمين فی المشاهدات والمستغرقين فی 9۱حرج( ]التوبة:

ی والنها فبحار األزليات الذین انحلوا جسومهم بالمجاهدات و أمرضوا نفوسهم بالریاضيات، و أذابو قلوبهم بدوام الذکر و ج

الفکر...و أبقاهم فی مجلس االنس و ریاض االیقان، و قال: )ليس علی الضعفاء( یعنی الذین أضعفهم حمل أوقار المحبة )و ال 

علی المرضی( الذین أمرضهم مرارة الصبابات )و ال علی الذین الیجدون ما ینفقون( الذین یتجردون عن األکوان بتجرید التوحيد 

رج( عتاب من جهة العبودیة والمجاهدة ألنهم مقتولون بسيف المحبة، مطروحون بباب الوصلة...و فقرهم من و حقائق التفرید )ح

 ۲6حسن الرضا(

فتفسير هذه اآلیة المذکورة الفوق ال یخالف أصول التفسير عند المفسرین بل هو تفسيریستنبط من ظاهر اآلیة و ما تحتویها هذه 

 دة فی مفهوم هذه اآلیة.اآلیة من المفاهيم االشاریة الموجو

 رابعا: التأویالت النجمیة لنجم الدین دایة و عالء الدولة السمناني

ه ق( و عالء الدولة  ۶۵۴ألف هذا التفسير الشيخان، هما نجم الدین أبو بکر بن عبد هللا بن محمد المعروف بالدایة المتوفی  سنة )

 السمنانی.

منها إلي الروم، أیام حروب جنکيز خان أما عالء الدولة فهو أحمد بن محمد بن  أول مرة بخوارزم ثم خرج نجم الدین کان یقيم

 ه ق(. 7۳۶یران و بغداد و توفی سنة )إمحمد السمنانی الملقب بعالء الدولة کان یسکن فی تبریز المتعلق بجغرافية  أحمد بن

ایة أربع مجلدات إلي سورة الذاریات عند قوله تعالی )وباألسحار هم یقع هذا التفسير فی خمس مجلدات کتب نجم الدین الد

یستغفرون( ثم توفی و لم یکمله، فجاء الشيخ عالء الدولة السمناني و أکمل المجلد الخامس و جعله تتمة لکتاب نجم الدین دایة فی 

 ۲7خمسة مجلدات.

 عند قوله تعالی: )یأیها الذین آمنوا قاتلوا الذین یلونکم من: یقول فی تفسير سورة التوبة نموذج من تفسیر التأویالت النجمیة

 [ ۱۲۳الکفار وليجدوا فيکم غلظة، واعلموا أن هللا من المتقين(]التوبة:

)أی جاهدوا کفار النفس و صفاتها بمخالفة هواها صفاتها و تبدیلها و حملها علی طاعة هللا والمجاهدة فی سبيله، فانها تحجبک 

 تها فی هواها، واأی عزیمة صادقة فی فناءها لترک شهواتها و لذاتها، و مستحسناتها و منازع -جدوا فيکم غلظةو لي -عن هللا، 

بجذبة الوصول ليتقوا به عما سواه کما یتقی المرأ بترسه عن  -واعلموا أن هللا مع المتقين -حملها علی المتابعة فی طلب الحق

 ۲۷النشاب والرمح والسيف(
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یقول فی تفسير سورة الشمس عند قوله تعالی: )کذبت ثمود بطغواها، اذانبعث أشقاها، فقال لهم رسول منانی: و من تأویالت الس

 هللا ناقة هللا و سقياها، فکذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها( 

فقال لهم  –ها الحة ليعقر ناقة شوقثر اللطيفة الصإ)یعنی اذا انبعثت اللطيفة و أسرعت إلي الطاغية انبعث أشقی قوی النفس علی 

کذیبهم بت –فکذبوه فعقروها  -أی احذروا عقر ناقة الشوق و شربها من عين ذکر –ناقة هللا و سقياها  –ای اللطيفة  -رسول هللا

و   -عذاب ال أی عمهم بذلک –فسواها  –أی أهلکهم هللا   -فدمدم عليهم ربهم بذنبهم  –صالح اللطيفة النفسية و عقروا ناقة الشوق 

 .۲9قوی العاقرة فی عقر ناقة الشوق عاقبة األمر فأهلکهم بطغيانهم لرسوله و تکذیبهم ایاه( –ال یخاف 

 لو وضعنا هذا التأویل المنقول من هذا المفسر فی ميزان الشرع یقبل منه، ألنه ليس مخالفا ألصول الشرع الثابتة. 

فسير علی هامش عرائس البيان فی حقائق القرآن فی مجلدین ألبی نصر : طبع هذا التخامسا: التفسیر منسوب ألبن عربی

الشيرازی الصوفی، و تحدثنا عنه آنفا. اختلف أقوال الناس فی نسبة هذا التفسير ألبن عربی یصدق البعض بأنه من کالم ابن 

ن انی نسب ألبن عربی لشهرته بيهذه النسبة البن عربی، بل یقولون هو من عمل عبد الرزاق القاش ونعربی واآلخرون ال یصدق

 أوساط الناس.

ی خرج إلي بن عربإفهو أبو بکر محی الدین علی بن أحمد بن عبد هللا األندلسی المعروف ب هذا التفسير أما المؤلف المنسوب اليه

 ( ه ق.۶۳۷مشارق األرض و مغاربها ثم استقر فی دمشق و توفی بها سنة )

 [9۵تفسير قوله تعالی: )ان هللا فالق الحب والنوی( ]األنعام: : یقول فیبن عربیإنموذج من تفسیر 

أی )ان هللا فالق حبة القلب بنور الروح عن العلوم والمعارف و نور النفس بنور القلب عن األخالق والمکارم، و یخرج حی القلب 

ات باله عليهاواستيالء الهواء و صفالنفس عن حی القلب أخری باق تعن ميت النفس تارة باستيالء نور الروح عليها و مخرج مي

 ۳0ون إلي غيره.فالنفس عليه ذلکم هللا القادر علی تقليب أحوالکم، و تقليبکم فی أطوارکم فأنی تصر

فس حبة القلب و أخرج القلب الحی عن ن –فالق –لو تأملنا فی تفسير ابن عربی لهذه اآلیة فانه فسر )الحب( بحبة القلب و قال 

سير کم هو هللا فأین تذهبون إلي غيره، فهذا التأویل فی تفلالميت من القلب الحی، ذلک القادر علی تقليب أحواالميت و یخرج نفس 

 اآلیة الفوق یتمشی مع أصول الشرع، و ليس مخالفا له. اذا یقبل عند المفسرین.

لذلک عد  لظاهر اآلیاتاالم عما یتعلق : تکلم االمام ألوسی عن التفسير اإلشاری فهو بعد فراغه من الکسادسا: التفسیر األلوسی

بعض العلماء تفسيره ضمن قائمة التفاسير االشاریة، کما ذکر تفسير النيسابوری فی ضمنها، لکنه لم یکن الجانب اإلشاری من 

 رأی المحمود. الأهم أهداف هذا التفسير، لذلک جعله البعض ضمن التفسير ب

[ مشيرا إلي التفسير ۵وله تعالی: )هو األول واآلخر والظاهر والباطن( ]الحدید:: یقول فی تفسير قنموذج من تفسیر األلوسی

هو األول واألخر أنه ال موجود غيره تعالی،   -اإلشاری قائال: )و عن بعض المتصوفة أهل وحدة الوجود أن المراد بقوله تعالی 
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 هو األول واآلخر والظاهر والباطن ال غيره، کان اذ کل ما یتصور موجودا فهو اما أول و آخر أو ظاهر أو باطن فاذا کان هللا

 ۳۱کل ما یتصور موجودا هو سبحانه ال غيره(

شاری، التفسير االشاری، لکنه ال یجعل جل همه التفسير اإلإلي  قلنا آنفا أن االمام األلوسی بعد تفسير )الظاهر( و ما یتعلق به یشير

 .یاللون من التفسير اإلشار منه هذا لذلك یقبل

 ستنتاجاإل

 ستنتاجات التی وصلت اليها من خالل هذا المقال و هی کاآلتي:لی أهم اإلإأرید أن ألفت أنظار القراء الکرام فی آخر هذا المقال 

زه وبعض الشروط لصحة هذا و جواوأهميته  شارياإل الهدف الرئيسي من هذا المقال هو بيان مفهوم التفسيرال یخفی من أحد أن 

شارات خفية تظهر ألرباب إهو تأویل آیات القرآن الکریم علی خالف ما یظهر منها فی  شارياإلالنوع من التفسير. فالتفسير 

ظاهر لافی األسباب الدافعة حول التفسير االشاري بأن الناس یهتمون بقلنا السلوک و یمکن التطبيق بينها و بين الظاهر المراد. 

مادی دون العنایة بالمسائل الخفية السریة حتی أن وصل األمر إلي حد یعتقد البعض کأن القرآن هو المفهوم الظاهر فقط و ال

لی التفکر کتاب هللا عزوجل یرکز عشاري بأن همية التفسير اإلو یكفي ألینکرون عن المفاهيم المخفية التی تستنبط من طياتها. 

و هذا التدبر ال  [۲۴قال سبحانه و تعالی )أفال یتدبرون القرآن أم علی قلوب أقفالها( ]القتال: والتدبر فی خلق هللا عزوجل کما

یمکن الوصول اليه اال عن طریق اعمال العقل والفکر فی الخلق والکون و من فکر و دبر فی اآلیات القرآنية أدرک غایة القرآن 

ا ضوءا علی مشروعيته فی األیات القرآنية و سنة نبينا محمد صلی هللا عليه أهمية هذا اللون من التفسير ألقين نياب . بعدهو أهداف

إلي مقصوده  و الناسالقرآن یدعف [7۷وسلم. کما یقول سبحانه و تعالی: )فمال هؤالء القوم ال یکادون یفقهون حدیثا( ]النساء:

حة شارات واضإذا ذکرنا بعض األحادیث و وجدنا هم. و هکلتعالی و هذا المقصود هو الباطن الخفی السری الذی لم یصل اليه عقو

تفسير اإلشاري. فی األخير زودنا هذا المقال و أتممناه بتقدیم بعض النماذج التطبيقية لهذا اللون من التفسير التستنبط منها جواز 

 فی بعض التفاسير المشهورة. و صلی هللا تعالی علی نبينا محمد.
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 المصادر والمراجع

 مجد الدین أبی السعادات، النهایة فی غریب الحدیث واألثر، دار الکتب العلمية، بيروت لبنانابن األثير، 

 ابن حبان، محمد بن حبان بن أحمد بن حبان، ابن حبان، مؤسسة الرسالة

 أبو یعلی، أحمد بن علی أبو یعلی، مسند أبی یعلی، دمشق

 شعيب األرنووط، مؤسسة الرسالة أحمد بن حنبل، مسند أحمد بن حنبل، دار صادر، بيروت، محقق

 األقویقی، محمد بن مکرم بن علی أبو الفضل جمال الدی ابن منظور، لسان العرب، دار صادر، بيروت

 األلباني، محمد ناصر الدین، سلسلة األحادیث الضعيفة 

 األلباني، محمد ناصر الدین، ضعيف الجامع الصغير

 وح المعانی فی تفسير القرآن و سبع المثانیاأللوسی، شهاب الدین محمود بن عبد هللا، ر

 األندلسی، أبو حيان محمد بن یوسف بن علی بن یوسف، البحر المحيط، المحقق، صدقی جميل دار الفکر، بيروت

 آبادی، القاموس المحيط 

 التستری، أبو محمد سهل بن عبد هللا، تفسير القرآن العظيم، دار الکتب العلمية ، بيروت الطبعة األولی

 دایة، نجم الدین، التأویالت النجمية، دار الکتب العلمية، بيروت

 الذهبی، محمد حسين، التفسير والمفسرون

 الزبيدی، محمد بن محمد عبد الرزاق، تاج العروس من جواهر القاموس، الناشر: مواقع الوراق

 الفضل ابراهيم دار المعرفة، بيروتالزرکشی، بدر الدین محمد بن عبد هللا، البرهان فی علوم القرآن، المحقق أبو 

دار تحقيق سيد عمران، ، ۲00۱السلمی، أبو عبد الرحمن محمد بن حسين بن موسی األزدی، حقائق التفسير، الطبعة األولی 

 الکتب العلمية، بيروت

 ۱9۷۳الطبرانی، سليمان بن أحمد، معجم الکبير، تحقيق حمدی بن عبد المجيد 

 ۱97۱رآن، دار الکتب العلمية، بيروت، عرائس البيان فی حقائق الق

 الهندی، عالء الدین علی بن حسام الدین، کنز العمال فی سنن األقوال، المحقق بکری حيانی، مؤسسة الرسالة

 ۱9۷۷الهيثمی، نور الدین علی ابن أبی بکر، مجمع الزوائد و منبع الفوائد، بيروت، 

 

 الهوامش

 (۲/۲۱7( و القاموس المحيط )۵/۵۵لسان العرب ) -۱ 

 ۱9۷۱( بيروت ۱/۱۳9: معجم الرائد )۲ 

 (۱/۵: التفسير والمفسرون )۳ 

 (۱/۲۱: البحر المحيط )4 
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 (۱/۱۱البرهان فی علوم القرآن ): 5 

 (۴/۱۳۱۲: التفسير والمفسرون )6 

 (۴/۱۳۱۳: التفسير والمفسرون )7 

( و 9/۲7۷ی )صل( و قال اسناده صحيح و رواه أبو یعلی أحمد المو۱/۲۷۷( و ابن حبان )۱/۴۴۵: مسند أحمد بن حنبل )۷ 

 قال اسناده صحيح.

( و کنز العمال ۳/۲99األلبانی ضعيف. صحيح و ضعيف الجامع الصغير )( قال ۱۱/۴۲۷: سلسلة األحادیث الضعيفة )9 

(۳۱/۳۱۱) 

 (9/۱۳۵( و معجم الکبير )7/79: مجمع الزوائد و منبع الفوائد )۱0 

 (۲/۱۶9: البرهان فی علوم القرآن )۱۱ 

 (۲/۱۶۶: البرهان فی علوم القرآن )۱۲ 

 (۴/۱۴۳: التفسير والمفسرون )۱۳ 

 (۱/۲۱الحدیث واألثر ): النهایة فی غریب ۱4 

 (۳/۴۴: النهایة فی غریب الحدیث )۱5 

 (۵/۲۳7: النهایة فی غریب الحدیث واألثر )۱6 

 (7/۱0۵: لسان العرب )۱7 

 (۴/۱۱۶: القاموس المحيط )۱۷ 

 (۱/۳۱۳۴: تاج العروس )۱9 

 (۲/۲۶۶: التفسير والمفسرون )۲0 

 (۲/۲۷0: التفسير والمفسرون )۲۱ 

 ( دار الکتب العلمية، بيروت، الطبعة األولی۱/۶7بو محمد سهل بن عبد هللا التستوری ): تفسير القرآن العظيم أل۲۲ 

 (۱/۶7: التفسير التستوری )۲۳ 

 (۱/۳7۷حقائق التفسير ): ۲4 

 (۲/۲90: التفسير والمفسرون )۲5 

 ۱97۱(، دار الکتب العلمية، بيروت، ۳7/ ۲: عرائس البيان فی حقائق القرآن )۲6 

 (۲/۲9۱رون ): التفسير والمفس۲7 

 ( دارالکتب العلمية، بيروت۳/۲۱۲: التأویالت النجمية لنجم الدین دایة )۲۷ 

 (۶/۳۱۵: التأویالت النجمية )۲9 

 (۱/۲۱۴: تفسير ابن عربی )۳0 

 (۲0/۳0۳: روح المعانی فی تفسير القرآن و سبع المثانی لشهاب الدین محمود بن عبد هللا األلوسی )۳۱ 
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