التفسري اإلشاري (دراسة أتصيلية)
بسم هللا الرمحن الرحيم
احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا وآله وصحبه ومن وااله وبعد :
فتدُّبر القرآن واحلديث أصل الستنباط العلوم منهما ( أفال يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفاهلا )
ب مبلغ أوعي من سا اااما ) والناا يتفاو ون فلو فاوا ,ب(ا ن ( أن ا من الما اامات مات فما ااال
( ُر ّ

أودية بقدرها )
قاا ابن عباا رض ا ااي عن ن ( أن ا من الم ا اامات مات ) قاا ن قرآان ( فم ا ااال أودية بقدرها ) قاا ن
األودية ن قلوب العباد ) اها فم( القرطيب 259/9
وقاا ابن ,ث(  668/2فم اا( ( فم ااال أودية بقدرها ) ن ( هو إىل ااارو إو القلوب و فاو ا فمنها
ما يما علما ,ث(ا ومنها من ال يتما لكث( من العلوم بل يضيق عنها ) اها
وقاا ابن يمية ,ما جمموع الفتاوى  245/13ن ( ال ريب أن يفتح على قلوب أوليائ املتقني
وعباده الص ا ا ا ا اااحلني  -بم ا ا ا ا اابب طهارو قلو  ,وا يكره ن وا ّباعه ,ما ب  -ما ال يفتح ب على غ(ه,
ورث عل ,ما مل
وهذا ,ما قاا ٌّ
علي ن إال فهما يؤ ي عبدا ,تاب ن وىف األثر ن من عمل مبا علّ ,
يعل ,ن وقد دا القرآن على فلو غ( موضا ) اها
وقاا ابن القي ,إعالم املوقعني  354/1ن ( واملقصود فاوت الناا مرا ب الفه ,النصوص وأن
منه ,من يفه ,من اآلية حكما أو حكمني ن ومنه ,من يفه ,منها عش ا ا ا ا اارو أحكام أو أ,ثر من فلو ن
ومنه ,من يقتصر

الفه ,على جمرد اللفظ دون سياق ودون إميائ وإىلار و نبيه واعتباره ) اها

وهذا مقال موجز عن التفسري اإلشاري  ,وقد جعلته يف مباحث :
املبحث األول  :معىن التفسري اإلشاري وأمثلته
املبحث الثاين  :حكم التفسري اإلشاري وأقوال أهل العلم فيه

املبحث الثالث  :الفرق بني التفسري اإلشاري والتفسري الباطين
املبحث الرابع  :شروط قبول التفسري اإلشاري
املبحث اخلامس  :أنواع تلك اإلشارات
املبحث السادس  :أهل اإلشارة
املبحث السابع  :ذكر بعض التفاسري اليت هتتم ابلتفسري اإلشاري

املبحث األول
معىن التفسري اإلشاري وأمثلته
التفسري اإلشاري :
هو فم( القرآن بغ( ظاهره إلىلارو ظهر ألرابب الصفات ن ما عدم إبطاا الظاهر ن قاا ال رقاين ن
( التفم( اإلىلاري ن هو أتويل القرآن بغ( ظاهره إلىلارو خفية ظهر ألرابب الملوك والتصوف وميكن
اجلما بينها وبني الظاهر املراد أيضا ) اها  /مناهل العرفان لل رقاين 56/2
وقاا الصا ا ااابوين ن ( التفما ا اا( اإلىلا ا اااري ن هو أتويل القرآن على خالف ظاهرهن إلىلا ا ااارات خفية ظهر
لبعض أويل العل,ن أو ظهر للعارفني ابهلل من أرابب الم ا ا ا ا االوك وا اهدو للنف ن ون نور بص ا ا ا ا ااائره,
أفهاض ,بعض املعاين الدقيقة ن بواسا ااطة اإلهلام اإلهلي أو
فأدر,وا أس ا ارار القرآن العظي ,ن أو انقدح
الفتح الرابين ن ما إمكان اجلما بينهما وبني الظاهر املراد من اآلايت الكرمية ) اها
وانظر التبيان
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ومثل فلو جيري على احلديث النبوي الشريف أيضا ,ما سيأيت عن األئمة ن وابملثاا يتضح املقاا
أمثل للتفم( اإلىلاري ن

 قول عاو ( لينفق فو سعة من سعت  ) ...فاآلية نفقة ال وجة ن لكن أرابب الملوك يرونفيها إىل ا ااارو إو أن الواص ا اال يرىل ا ااد إو على قدر ما وهب من املعرفة ن والم ا ااالو يرىل ا ااد
احلك ,ن (لينفق فو سعة من سعت )  ..الواصلون

أيضا لكن على قدره ن قاا ابن عطات
إلي
( ومن قدر علي رزق )  ..المائرون إلي ) اها ص  47ما ىلرح ابن عجيبة

 قول عاو ن ( إمنا الص ا ا ا اادقات للفقرات واملم ا ا ا ااا,ني ) فاآلية مص ا ا ا ااارف ال,او ن لكن أراببالماالوك يرون فيها إىلااارو إو أن مواهب على القلوب ال كون إال بت قيق الفقر واملمااكنة
هلل عاو قاا ابن عجيبة ىلرح احلك ,ص  48ن
( إقطا عنو املادو وافتقر إو فيض عليو املواهب من ( إمنا الص اادقات للفقرات واملم ااا,ني
) إن أردت بمط املواهب عليو ص ح الفقر والفاقة لديو ) اها وأصل الكالم احلك,
 -قول ص ا ا االى

علي وس ا ا اال ,ن ( ال دخل املالئكة بيتا ,لب أو ص ا ا ااورو ) فاحلديث

منا

الكلب والصااورو املالئكةم من دخوا البي ن لكن أرابب الماالوك يرون في إىلااارو إو أن معرفة
ال دخل قلبا امتأل بكالب الشهوو وانطبا بصور األ,وان ن
قاا ابن القي ,املدارج  406/2ن ( ومسع ىل اايس اإلس ااالم ابن يمية  -قدا روح  -يقوا
قوا النيب صاالى علي وساال ,ن ( ال دخل املالئكة بيتا في ,لب وال صااورو ) إفا ,ان
املالئكة املخلوقون مينعها الكلب والص ا ا ا ااورو عن دخوا البي ن فكيف ل معرفة ع وجل
ن وحمبت وحالوو ف,ره ن واألن بقرب قلب وتلئ بكالب الشهوات وصورها ؟ ) اها
 وقبل قاا اإلمام الغ ايل إحيات علوم الدين  49/1ن( ولذلو قاا صاالى علي وساال ,ن ( ال دخل املالئكة بيتا في ,لب ) ن والقلب بي هو من ا
املالئكة ومهبط أثره ,وحمل اس ا ا ااتقراره ,ن والص ا ا اافات الرديلة مثل والغض ا ا ااب والش ا ا ااهوو واحلقد
واحلم ا ااد والكع والعجب وأخوا ا ,الب انحبة ن فأىن دخل املالئكة وهو مش ا ا ون ابلكالب
عاو القلب إال بواسطة املالئكة ) اها
ونور العل ,ال يقذف

 قول صلى علي وسل ( ,ال صالو بغ( طهور ) فاحلديث عدم ص ة الصالو بغ( طهاروالظاهر لكن أهل الم ا االوك يرون في إىل ا ااارو إو أن عدم طهارو الباطن مانعة من قبوا الص ا ااالو
من ابب أوو
قاا ابن القي ,املدارج  406/2ن ( طهارو الثوب الطاهر والبدن إفا ,ان ىلا ا ا ا ا ا اارطا ص ا ا ا ا ا ا ا ة
الص ا ااالو واالعتداد ا ن فلفا أخل ا ,ان فاس ا اادو ن فكيف إفا ,ان القلب م ا ااا ومل يطهره
ص ا ا اااحب ؟ فكيف يعتد ل بص ا ا ااال وإن أس ا ا ااقط القض ا ا ااات ؟ وهل طهارو الظاهر إال كميل
لطهارو الباطن ) اها
 واألمثلة على فلو ,ث(و جدا راجاوستأيت أمثلة أخرى على فلو إن ىلات

مظاضا من ,تب التفم( اإلىلاري و,تب الملوك ن
ضمن أقواا العلمات اآل ية

املبحث الثاين
حكم التفسري اإلشاري وأقوال أهل العلم فيه

التفم اا( اإلىل اااري مقبوا اجلملة بش ااروط وس ااتأيت ىل ااروط قبول
نبدأ بذ,ر بعض أقواا أهل العل ,حك ,التفم( اإلىلاري ن

مب ث خاص إن ىل ااات

ولكن

 اإلمام الغزايل نقاا

إحيات علوم الدين  293/1ن ( ما من ,لمة من القرآن إال وحتقيقها حموج إو مثل فلو وإمنا

ينكشا ااف للراسا ااخني العل ,من أس ا اراره بقدر غ ارو علومه ,وصا اافات قلو  ,و وفر دواعيه ,على التدبر
وجترده ,للطلب ويكون لكل واحد حد الرتقي إو درجة أعلى من
فأما االس ا ا ااتيفات فال مطما في ولو ,ان الب ر مدادا واألىل ا ا ااجار أقالما فأس ا ا ا ارار ,لمات ال ضاية هلا
فتنفد األحبر قبل أن نفد ,لمات ع وجل
فمن هذا الوج تفاوت اخللق
عن ...

الفه ,بعد االىلارتاك

معرفة ظاهر التفماا( ن وظاهر التفماا( ال يغ

فهذه خواطر فتح ألرابب القلوب مث هلا أغوار ورات هذا  ...وأس ا ا ارار فلو ,ث(و وال يدا فما ا اا( ظاهر
علي ولي اللفظ هو مناقضااا لظاهر التفماا( بل هو اسااتكماا ل ووصااوا إو لباب عن ظاهره فهذا ما
نورده لفه ,املعاين الباطنة ال ما يناقض الظاهر و أعل ) ,اها
وقال يف اإلحياء أيضا  49/1ن

( ولما أقوا املراد بلفظ البي هو القلب وابلكلب هو الغضااب والصاافات املذمومة ولك أقوا هو
نبي علي وفرق بني عب( الظواهر إو البواطن وبني التنبي للبواطن من ف,ر الظواهر ما قرير الظواهر
ففارق الباطنية ذه الدقيقة فلن هذه طريق االعتبار وهو مما ا ا ا ا ا االو العلمات واألبرار إف مع االعتبار أن
يعع ما ف,ر إو غ(ه فال يقتص ا ا اار علي ,ما يرى العاقل مص ا ا اايبة لغ(ه فيكون فيها ل ععو ن يعع منها
إو التنب لكون أيضا عرضة للمصائب ) اها
 اإلمام ابن الصالح :فتاوى ابن الص ااالح  196/1ن ( مم ااألة ن س ااأا س ااائل ,الم الص ااوفية القرآن ,اجلنيد وغ(ه
و,ان الما ا ا ااائل عن هذا ينكر ما مسا من فلو و,ان جيال ىلا ا ا اايخا من املفتني فجرى فلو جملم ا ا ا ا
فابتدأ الشيس وقاا ,املمت من لكالم الصوفية ن ه ,ال يريدون ب فم( القرآن وإمنا هي معاين جيدوضا
عند التالوو
وقال أيضا يقولون ن

( اي أيها الذين آمنوا قا لوا الذين يلونك ,من الكفار ) قالوا ن هي النف و,ان الشيس املفيت يشرح فلو
ويقوا ن أمران بقتاا من يلينا ألض ,أقرب ىلرا إلينا وأقرب ىلرا إو اإلنمان نفم

وقال الشيخ أيضا ن
يقولون ( إان أرسلنا نوحا إو قوم ) يقوا نوح العقل والغرض أض ,يلقي عنده, ,الم ما ينتفعون
ب وهذا قد صاادر عن أ,ابره ,واجل ,الغف( وأنت ,بذلو أعل ,والمااائل هلذا لي اهل ولي غرضا إال
االعتض ا اااد مبا يم ا ااما من الش ا اايس قي الدين رض ا ااي عن واحد ال جيهل أن قول عاو ( قا لوا الذين
يلونك ,من الكفار ) لي املراد ب النف وإن املراد ظاهر ومن قاا غ( فاك فهو خمطئ
فأجاب رضي هللا عنه :

وجدت عن اإلمام أيب احلم ا ا اان الواحدي املفم ا ا اار رن
حقائق التفم( فلن ,ان قد اعتقد أن فلو فم( فقد ,فر

أن قاا ن ص ا ا اانف أبو عبد الرنن الم ا ا االمي

وأان أقوا الظن مبن يوثق ب منه ,أن إفا قاا ىلا ا ا ا ا اايلا من أمثاا فلو أن مل يذ,ر فم ا ا ا ا ا ا(ا وال فهب ب
مذهب الشرح للكلمة املذ,ورو القرآن العظي ,فلن لو ,ان ,ذلو ,انوا قد سلكوا ممالو الباطنية
اآليااة
وإمنااا فلااو ف,ر منه ,لنظ( مااا ورد با القرآن فااان النظ( يااذ,ر ابلنظ( فمن ف,ر قتاااا النف
املذ,ورو فكأن قاا أمران بقتاا النف ومن يلينا من الكفار ن وما فلو فيا ليته ,مل يتم اااهلوا مبثل فلو
ملا في من اإليهام وااللتباا و أعل ) ,اها
 اإلمام ابن عطاء هللا السكندري :يف اإلتقان للسيوطي  488/2ن ( قاا الشيس اج الدين بن عطات

اعل ,أن فما( هذه الطائفة لكالم

,تاب لطائف املنن ن

و,الم رساول ابملعاين العربية لي إحالة للظاهر عن ظاهره ولكن

ومثّ أفهام ابطنة فه ,عند اآلية
ظاهر اآلية مفهوم من ما جلب اآلية ل ودل علي عرف اللما ا ا ا ااان م
واحلديث ملن فتح قلب وقد جات احلديث ( لكل آية ظهر وبطن )
فال يص ا ا ا ا ا اادنو عن لقي هذه املعاين منه ,أن يقوا لو فو جدا ومعارض ا ا ا ا ا ااة ن هذا إحالة لكالم
و,الم رس ا اول فلي فلو حالة وإمنا يكون إحالة لو قالوا ال مع لالية إال هذا وه ,مل يقولوا فلو بل
يقرؤون الظواهر على ظواهرها مرادا ا موضوعا ا ويفهمون عن عاو ما أفهمه ) ,اها
 اإلمام ابن تيمية :قاا ابن يمية ,ما جمموع الفتاوى 560/10ن ( ومىت ,ان املع ص ا ا ا ا ي ا والداللة ليما ا ا ا مرادو فقد
يممى فلو إىلارو وقد أودع الشيس أبو عبد الرنن الملمي حقائق التفم( من هذا قطعة ) اها
وقال أيضا كما يف جمموع الفتاوي  376/6ن
( فلن إىلارات املشايس الصوفية اليت يش(ون ا نقم ,إو ن
 إىلارو حالية ن وهى إىلار  ,ابلقلوب وفلو هو الذي امتازوا ب ولي هذا موضع و نقم ,إو اإلىلارات املتعقلة ابألقواا نمثل ما أيخذوضا من القرآن وحنوه فتلو اإلىل ا ا ا ااارات هي من ابب االعتبار والقياا وإحلاق ما لي
مبنص ا ا ا ااوص ابملنص ا ا ا ااوص مثل االعتبار والقياا الذي يم ا ا ا ااتعمل الفقهات األحكام لكن هذا
يمتعمل الرتغيب والرتهيب وفضائل األعماا ودرجات الرجاا وحنو فلو

فان ,ان اإلىل ا ا ا ا ا ااارو اعتبارية من جن القياا الصا ا ا ا ا ا ا يح ,ان حم ا ا ا ا ا اانة مقبولة وان ,ان ,القياا
الضااعيف ,ان هلا حكم وان ,ان حتريفا للكالم عن مواضااع وأتويال للكالم على غ( أتويل ,ان من
جن ,الم القرامطة والباطنية واجلهمية فتدبّر هذا فلين قد أوض

هذا

قاعدو اإلىلارات ) اها

وقال أيضا كما يف جمموع الفتاوي  28/2ن

( وأما أرابب اإلىل ا ا ا ا ااارات الذين يثبتون ما دا اللفظ علي وجيعلون املع املش ا ا ا ا ااار إلي مفهوما من جهة
القياا واالعتبار ف اهل , ,اا الفقهات العاملني ابلقياا واالعتبار وهذا حق إفا ,ان قياسا ااح صا ا ي اح ال
فاسدا واعتباراح ممتقيماح ال من رفا ) اها
وقال أيضا  240/13ن

( والثاين ما ,ان نفما ا ا ا ا حقاح لكن يم ا ا ا ااتدلون علي من القرآن واحلديث لفاذ مل ياُمرد ا فلو فهذا
الذي يممون إىلارات و حقائق التفم( ألىب عبد الرنن في من هذا الباب ىليت ,ث( ...
وهو الذي يش ا ااتب ,ث(ا على بعض الناا فان املع يكون صا ا ا ي ا لداللة الكتاب والم ا اانة علي ولكن
الشأن ,ون اللفظ الذي يذ,رون دا علي ن وهذان قممان ن
 -أحدمها ن أن يقاا إن فلو املع مراد ابللفظ فهذا افرتات على

...

 القم ,الثاين ن أن جيعل فلو من ابب االعتبار والقياا ال من ابب داللة اللفظ فهذا من نوعالقياا فالذي ماامي الفقهات قياسااا هو الذي ماامي الصااوفية إىلااارو وهذا ينقماا ,إو صا يح
وابطل ,انقمام القياا إو فلو
فمن مسا قوا عاو ن ( ال ميما ا ا ا ا إال املطهرون ) وقاا ن إن اللوح احملفوذ أو املصا ا ا ا ا ف ن فقاا ن
,ما أن اللوح احملفوذ الذي ,تب في حروف القرآن ال ميم ا ا ا ا ا ا ا إال بدن طاهر فمعاين القرآن ال يذوقها
إال القلوب الطاهرو وهى قلوب املتقني ,ان هذا مع ص ي ا واعتبارا ص ي ا ...
و,ذلو من قاا ن ال دخل املالئكة بيتا في ,لب وال جنب فاعتع بذلو أن القلب ال يدخل حقائق
اإلميان إفا ,ان في ما ينجم من الكع واحلمد فقد أصاب ) اها
 اإلمام ابن القيم :قال ابن القيم يف املدارج  406/2ن

( اإلىل ا ا ا ااارات ن هي املعاين اليت ش ا ا ا اا( إو احلقيقة من بعد ن ومن ورات حجاب ن وهي ارو كون من
ممموع ن وارو كون من مرئي ن وارو كون من معقوا ن وقد كون من احلواا ,لها .
فاإلىل ا ا ا ا ااارات ن من جن األدلة واألعالم ن وس ا ا ا ا ااببها ن ص ا ا ا ا اافات ص ا ا ا ا اال ابجلمعية فيلطف ب احل
والذهن فيمتيقظ إلدراك أمور لطيفة ال يكشف ح غ(ه وفهم عن إدرا,ها .
ومسع ىل ا ا اايس اإلس ا ا ااالم ابن يمية  -قدا روح  -يقوا ن الصا ا ا ا يح منها ن ما يدا علي اللفظ
ىلار من ابب قياا األوو .
قلت ن مثال قول عاو ن ( ال ميم إال املطهرون ) ن قاا [ ابن يمية ] ن
والصا ا ا يح اآلية أن املراد ب الصا ا ا ف اليت يدي املالئكة  ...لكن دا اآلية ىل ا ااار ا على أن ال
مي املص ف إال طاهر  .ألن إفا ,ان لو الص ف ال ميمها إال املطهرون لكرامتها على فهذه
الص ف أوو أن ال ميمها إال طاهر ...
ومن هذا ن أن اسااتقباا القبلة الصااالو ىلاارط لص ا تها وهي بي الرب ن فتوج املصاالى إليها ببدن
وقالب ىل ا اارط ن فكيف ص ا ااح ص ا ااالو من مل يتوج بقلب إو رب القبلة والبدن ؟ بل وج بدن إو البي
ووج قلب إو غ( رب البي .
وأمثاا فلو من اإلىلارات الص ي ة اليت ال ناا إال بصفات الباطن وص ة البص(و وحمن التأمل .
و أعل ). ,اها
وقال يف املدارج أيضا  431/2ن

( قاا ص اااحب املنازا ن ( قاا عاو ن ( واف,ر ربو إفا نم ااي ) يع ن إفا نم ااي غ(ه ونم ااي
ف,ر احلق إايك ,ل ف,ر ) , ...الم ص اااحب
نفم ااو ف,رك مث نم ااي ف,رك ف,ره مث نم ااي

املنازا مل على اإلىلارو ال على التفم(  ) ...اها
 اإلمام الشاطيب :قال يف املوافقات وقد ذكر مناذج من التفسري اإلشاري عن سهل التسرتي  398/3ن
( ولكن ل وج جار على الص ا ا ا ا ة وفلو أن مل يقل إن هذا هو فم ا ا ا اا( اآلية ولكن أ ى مبا هو ند
االعتبار الشرعي الذي ىلهد ل القرآن من جهتني ن
إحدامها ن أن الناظر قد أيخذ من مع اآلية مع من ابب االعتبار فيجري فيما مل ن ا في ألن جيامع
القصد أو يقارب  ) ...اها

مث قاا  403/3ن (  ...وإمنا احتي إو هذا ,ل جلاللة من نقل عنه ,فلو [ أي التفم اا( اإلىل اااري
] من الفض ا ااالت ورمبا أملّ الغ ايل بش ا اايت من اإلحيات وغ(ه وهو م لة قدم ملن مل يعرف مقاص ا ااد القوم
فلن الناا أمثاا هذه األىليات بني قائِلم ِ
ني ن
عاو من ,تاب وإفا

 منه ,من يصا ا ا ا ا ا اادق ب وأيخذه على ظاهره ويعتقد أن فلو هو مرادعارض ما ينقل ,تب التفم( على خالفة فرمبا ,ذب ب أو أىلكل علي
قوا و تان مثل ما قدم من فما ا ا ا ا ا اا( الباطنية
 ومنه ,من يكذب ب على اإلطالق ويرى أن ّومن حذا حذوه ,و,ال الطريقني في ميل عن اإلنصاف ) اها

مث قاا  406 – 404/3ن ( فنقوا ن إن لو األنظار الباطنة

اآلايت املذ,ورو إفا مل يظهر جرايضا

على مقتض ا ا ا ااى الشا ا ا ااروط املتقدمة [ ىل ا ا ا اروط قبوا التفما ا ا اا( ] فهي راجعة إو االعتبار غ( القرآين وهو
الوجودي ويصح ن يل على معاين القرآن ألن وجودي أيضا فهو مشرتك من لو اجلهة غ( خاص فال
يطالب في املعتع بشا ا ا اااهد موافق إال ما يطالب املريب وهو أمر خاص وعل ,منفرد بنفم ا ا ا ا ال ت ذا
املوضا ا ا ا ا ا ااا فلذلو يوقف على حمل ن فكون القلب جارا فا قرىب واجلار اجلنب هو النف الطبيعي ن إو
هذا النمط

سا ااائر ما ف,ر [ التما اارتي ] يصا ااح ن يل اعتباراي مطلقا فلن مقابلة الوجود بعض ا ا ببعض
ص يح وسهل جدا عند أرابب غ( أن مغرر مبن لي براسس أو داخل حت إايلة راسس
وأيضا فلن من ف,ر عن مثل فلو من املعتعين مل يصرح ن املع املقصود املخاطب ب اخللق بل أجراه
جمراه وسك عن ,ون هو املراد
وإن جات ىل ا ا اايت من فلو وص ا ا اارح ص ا ا اااحب أن هو املراد فهو من أرابب األحواا الذين ال يفرقون بني
االعتبار القرآين والوجودي وأ,ثر ما يطرأ هذا ملن هو بعد الما ا ا ا ا ا االوك سا ا ا ا ا ا ااائر على الطريق مل يت قق
مبطلوب ن وال اعتبار بقوا من مل يثب اعتبار قول من الباطنية وغ(ه,
وللغ ايل مش ا ا ااكاو األنوار و ,تاب الش ا ا ااكر من اإلحيات و ,تاب جواهر القرآن
وغ(ه ما يتبني ب هلذا املوضا أمثلة فتأملها هناك و املوفق

االعتبار القرآين

وللمنة هذا النمط مدخل فلن ,ل واحد منهما قابل لذلو االعتبار املتقدم الص يح الشواهد وقابل
أيضا ااا لالعتبار الوجودي فقد فرض ا اوا حنوه قول علي الصا ااالو والما ااالم ن ( ال دخل املالئكة بيتا في
,لب وال صورو ) ن إو غ( فلو من األحاديث وال فائدو التكرار إفا وضح طريق الوصوا إو احلق
والصواب ) اها

 -احلافظ ابن حجر :

فتح الباري 736/8

ىلرح حلديث ابن عباا املشهور

فم( ن

ألجل النيب ص ا االى علي وس ا اال ,وقص ا ااة ابن عباا ما عمر وأهل
إفا جات نص ا اار وأن فيها إىل ا ااارو م
الش ا ا ااورى قاا احلافظ ن ( وفي جواز أتويل القرآن مبا يفه ,من اإلىل ا ا ااارات ن وإمنا يتمكن من فلو من
رسخ قدم العل ,وهلذا قاا علي رضي عاو عن ن أو فهما يؤ ي رجالح القرآن ) اها
 اإلمام الزركشي :قاا ال ر,شي العهان علوم القرآن  170/2ن
( نبي ن ,الم الصوفية فم( القرآن ن فأما ,الم الصوفية

فم( القرآن فقيل لي

فم(ا وإمنا

هي معان ومواجيد جيدوضا عند التالوو ,قوا بعضا ا ا ا ااه ( ,اي أيها الذين آمنوا قا لوا الذين يلونك ,من
الكفار ) ن إن املراد النف فأمران بقتاا من يلينا ألضا أقرب ىلاايت إلينا وأقرب ىلاايت إو اإلنمااان نفما
قاا ابن الصالح فتاوي ن  ) ...اها مث ف,ر ,الم ابن الصالح المابق مقراح ممتدالح ب
 -اإلمام التفتازاين واإلمام السيوطي :

قاا الميوطي اإل قان  485/2ن ( وأما ,الم الصوفية القرآن فلي بتفم( قاا ابن الصالح ...
قاا التفتازاين ىلاارح [ على النماافي ] ن مسي املالحدو ابطنية الدعائه ,أن النصااوص ليم ا على

ظاهرها بل هلا معان ابطنية ال يعرفها إال املعل ,وقصده ,بذلو نفي الشريعة ابلكلية
قاا ن وأما ما يذهب إلي بعض احملققني من أن النص ا ااوص على ظواهرها وما فلو فيها إىل ا ااارات خفية
إو دقائق نكش ا ااف على أرابب الم ا االوك ميكن التطبيق بينها وبني الظواهر املرادو فهو من ,ماا اإلميان
وحمض العرفان ) اها و,الم المعد

ىلرح النمفية ص 142

 اإلمام ابن عجيبة شارح احلكم :قاا ىلرح احلك ,ص  366ن
( ,ث(ا ما يم ااتدا الص ااوفية ذه اآلية [ قل مث فره ] ,على االنقطاع إو والغيبة عما س ا اواه وهو
الرد على اليهود ...
فم( إىلاري ال فم( مع اللفظ ألضا ن ل
والصا ا ااوفية  -رضا ا ااي عنه - ,يقرون الظاهر ويقتبما ا ااون إىلا ا ااارات خفية ال يعرف مقصا ا ااوده ,غ(ه,
ولذلو رد عليه ,بعض املفمرين حيث مل يعرف قصده ( ,قد عل, ,ل أانا مشر  ) ,اها

وقاا ابن عجيبة أيضا ا ااا ىلا ا اارح احلك ,ص  80ن ( مث لى الشا ا اايس هذه اآلية ( قل مث فره) ... ,
على طريق أهل اإلىلارو ن قل ن بقلبو وروحو وغب عما سواه مث فر الناا أي ا ر,ه ,خوضه,
يلعبون أي وضون الموى العبني اهلوى ن وقد اعرتض بعض املفمرين على الصوفية استشهاده,
ذه اآلية ومل يفه ,مراده ( ,قد عل, ,ل أانا مشر  ) ! ,اها
وقاا أيضا ص  212ن ( وأما فم( أهل الباطن فهو إىلارو ال فم( مع

) اها

 الشيخ بن عاشور نقاا ابن عاىلور

فم(ه  16/1ن

( أما ما يتكل ,ب أهل اإلىلا ا ا ا ا ااارات من الصا ا ا ا ا ااوفية بعض آايت القرآن من معان ال جتري على ألفاذ
القرآن ولكن بتأويل وحنوه فينبغي أن علموا أض ,ما ,انوا يدعون أن ,المه ,فلو فم ا ا اا( للقرآن بل
يعنون أن اآلية ص ا ا ا ا االح للتمثل ا الغرض املتكل ,في وحم ا ا ا ا اابك ,فلو أض ,مسوها إىل ا ا ا ا ااارات ومل
يمموها معاين  ) ...اها
وقاا أيضا فم(ه  17/1ن
( فنم ا ا ا اابة اإلىل ا ا ا ااارو إو لفظ القرآن جمازية ألضا إمنا ش ا ا ا اا( ملن اس ا ا ا ااتعدت عقوهل ,و دبره,

حاا من

األحواا الثالثااة وال ينتفا ااا غ( أوللااو فلمااا ,ااانا آايت القرآن قااد أانرت اادبره ,وأ رت اعتباااره,
نماابوا لو اإلىلااارو لالية  .فليما لو اإلىلااارو هي حق الداللة اللفظية واالسااتعمالية حىت كون من
لوازم اللفظ و وابع ,ما قد بني  ) .اها
 -الشيخ الزرقاين :

قاا ال رقاين مناهل العرفان  56/2ن
( وقد اختلف العلمات التفم( املذ,ور [ اإلىلاري ] فمنه ,من أجازه ومنه ,من منع ...

ومن هنا يعل ,الفرق بني فما ا اا( الصا ا ااوفية املما ا اامى ابلتفم ا ا ا( اإلىلا ا اااري وبني فما ا اا( الباطنية املالحدو
فالصوفية ال مينعون إرادو الظاهر بل ضون علي ويقولون ال بد من أوال إف من ادعى فه ,أسرار القرآن
ومل ك ,الظاهر ,من ادعى بلوغ سا ا ا ا ا ا ااطح البي قبل أن جياوز الباب ن وأما الباطنية فلض ,يقولون إن
الظاهر غ( مراد أصال وإمنا املراد الباطن وقصده ,نفي الشريعة ) اها

املبحث الثالث
الفرق بني التفسري اإلشاري والتفسري الباطين

وا سبق يتبني لنا الفرق بني التفم( اإلىلاري والتفم( الباط وخالصت ن
أن ص اااحب التفم اا( الباط يبطل الظاهر أو جيعل الظاهر للعامة دون اخلاص ااة ن أما ص اااحب التفم اا(
اإلىل ا ا ا اااري فلن يقر ابلظاهر ويعرتف ن هو املراد من اآلية لكن يقوا ن إن اآلية إىل ا ا ا ااارو ملع آخر
طر ببال عند قرات ا
وعلى العموم فإن التفسري على ثالثة أنواع :
النوع األول ن التفم( الظاهري وهو األصل ن
والنوع الثاين ن التفم( اإلىلاري وهو فم( بغ( الظاهر ما عدم إبطاا الظاهر ن
والنوع الثالث ن التفما ا ا ا ا ا اا( الباط وهو التفما ا ا ا ا ا اا( بغ( الظاهر ما إبطاا الظاهر أو جعل للعامة دون
اخلاصة

وال ا أن نورد هنا مقتطفات من أقواا أهل العل ,اليت ش( إو الفرق بني التفم( اإلىلاري والتفم(
الباط  -وإن ,ان قد ف,رت ضمنا من قبل  -وفلو لألمهية ن
قال الغزايل يف اإلحياء  49/1ن

( ولما أقوا املراد بلفظ البي هو القلب وابلكلب هو الغضااب والصاافات املذمومة ولك أقوا هو
نبي علي وفرق بني عب( الظواهر إو البواطن وبني التنبي للبواطن من ف,ر الظواهر ما قرير الظواهر
ففارق الباطنية ذه الدقيقة فلن هذه طريق االعتبار وهو مما ا ا ا ا ا االو العلمات واألبرار إف مع االعتبار أن
يعع ما ف,ر إو غ(ه فال يقتص ا ا اار علي ,ما يرى العاقل مص ا ا اايبة لغ(ه فيكون فيها ل ععو ن يعع منها
إو التنب لكون أيضا عرضة للمصائب ) اها
وقال ابن الصالح يف فتاويه  196/1ن

( وأان أقوا الظن مبن يوثق ب منه ,أن إفا قاا ىل ا ا اايلا من أمثاا فلو أن مل يذ,ر فما ا ا ا(ا وال فهب ب
مذهب الشاارح للكلمة املذ,ورو القرآن العظي ,فلن لو ,ان ,ذلو ,انوا قد ساالكوا ممااالو الباطنية ن
وإمنا فلو ف,ر منه ,لنظ( ما ورد ب القرآن فان النظ( يذ,ر ابلنظ( ) اها
وقال ابن عطاء هللا يف كتابه لطائف املنن ن

( فال يص ا ا ا ا اادنو عن لقي هذه املعاين منه ,أن يقوا لو فو جدا ومعارض ا ا ا ا ااة ن هذا إحالة لكالم

و,الم رس ا اول فلي فلو حالة وإمنا يكون إحالة لو قالوا ال مع لالية إال هذا وه ,مل يقولوا فلو بل
يقرؤون الظواهر على ظواهرها مرادا ا موضوعا ا ويفهمون عن عاو ما أفهمه ) ,اها
اإل قان للميوطي 488/2
وقال التفتازاين يف شرحه على النسفية ن

( مسي املالحدو ابطنية الدعائه ,أن النصا ا ااوص ليم ا ا ا على ظاهرها بل هلا معان ابطنية ال يعرفها إال

املعل ,وقصده ,بذلو نفي الشريعة ابلكلية
قاا ن وأما ما يذهب إلي بعض احملققني من أن النصااوص على ظواهرها وما فلو فيها إىلااارات خفية
إو دقائق نكش ا ااف على أرابب الم ا االوك ميكن التطبيق بينها وبني الظواهر املرادو فهو من ,ماا اإلميان
وحمض العرفان ) اها اإل قان للميوطي 485/2
وقال الزرقاين يف مناهل العرفان  56/ 2ن

( ومن هنا يعل ,الفرق بني فما اا( الصا ااوفية املما اامى ابلتفما اا( اإلىلا اااري وبني فما اا( الباطنية املالحدو

فالصوفية ال مينعون إرادو الظاهر بل ضون علي ويقولون ال بد من أوال إف من ادعى فه ,أسرار القرآن
ومل ك ,الظاهر ,من اد عى بلوغ سا ا ا ا ا ا ااطح البي قبل أن جياوز الباب ن وأما الباطنية فلض ,يقولون إن
الظاهر غ( مراد أصال وإمنا املراد الباطن وقصده ,نفي الشريعة ) اها

املبحث الرابع
شروط قبول التفسري اإلشاري :

قال ابن القيم يف كتابه التبيان يف أقسام القرآن ص : 49

( وهذه األقواا إن أريد أن اللفظ دا عليها وأضا هي املراد فغلط وإن أريد أضا أخذت من طريق اإلىلارو
والقياا فأمرها قريب و فم( الناا اور على ثالثة أصوا ن
فم( على اللفظ وهو الذي ين و إلي املتأخرون ن
و فم( على املع وهو الذي يذ,ره الملف ن
و فم ا ا اا( على اإلىل ا ا ااارو والقياا وهو الذي ين و إلي ,ث( من الص ا ا ااوفية وغ(ه ,وهذا ال ا ب ربعة
ىلرائط ن
-1

أن ال يناقض معىن اآلية

-2

وأن يكون معىن صحيحا يف نفسه

-3

وأن يكون يف اللفظ إشعار به

-4

وأن يكون بينه وبني معىن اآلية ارتباط وتالزم

-

فلفا اجتمع هذه األمور األربعة ,ان استنباطا حمنا ) اها

وقال الزرقاين يف مناهل العرفان  58/2ن

( وا قدم يعل ,أن التفم( اإلىلاري ال يكون مقبوال إال بشروط مخمة وهي ن
-1

أال يتناىف وما يظهر من معىن النظم الكرمي

-2

أال يدعى أنه املراد وحده دون الظاهر

-3

أال يكون أتويال بعيدا سخيفا كتفسري بعضهم قوله تعاىل  ( :وإن هللا ملع احملسنني )
جبعل كلمة ملع فعال ماضيا وكلمة احملسنني مفعوله

-4

أال يكون له معارض شرعي أو عقلي

-5

أن يكون له شاهد شرعي يؤيده ,كذلك اشرتطوا

بيد أن هذه الش ا ا ا ا ا ااروط متداخلة فيمكن االس ا ا ا ا ا ااتغنات ابألوا عن الثالث وابخلام عن الرابا و م ا ا ا ا ا اان
مالحظة ىلرطني بدهلما ن

-

أحدمها ن بيان املع املوضوع ل اللفظ الكرمي أوال

-

اثنيهما ن أال يكون من ورات هذا التفم( اإلىلاري شويش على املفمر ل

مث إن هذه ىل ااروط لقبول مبع عدم رفضا ا ف م ااب وليما ا ىل ااروطا لوجوب ا باع واألخذ ب ن فلو
ألن ال يتناىف وظاهر القرآن مث إن ل ىل اااهدا يعض ااده من الش اارع و,ل ما ,ان ,ذلو ال يرفض ن وإمنا مل
جيب األخذ ب ألن النظ ,الكرمي مل يوضا ااا للداللة علي بل هو من قبيل اإلهلامات اليت لوح ألص ا ا ا ا
غ( منضبطة بلغة وال مقيدو بقوانني ) اها

املبحث اخلامس
أنواع تلك اإلشارات

قال ابن عاشور يف تفسريه  16/1ن

( وعندي إن هذه اإلىلارات ال عدو واحداح من ثالثة أحنات ن

األول ن

ما ,ان جيري في مع اآلية جمرى التمثيل حلاا ىلا ا ا ا ا ا اابي بذلو املع ,ما يقولون مثال " ومن
أظل ,ون منا مم ا اااجد أن يذ,ر فيها امس " أن إىل ا ااارو للقلوب ألضا مواض ا ااا اخلض ا ااوع هلل
عاو إف ا يعرف فتما ا ااجد ل القلوب بفنات النفوا  .ومنعها من ف,ره هو احليلولة بينها وبني
املعارف اللدنية وسعى خرا ا بتكديرها ابلتعصبات وغلبة اهلوى ...

الثاين ن
ما ,ان من حنو التفاؤا فقد يكون للكلمة مع يم اابق من ص ااور ا إو الم ااما هو غ( معناها
املراد وفلو من ابب انصراف فهن الماما إو ما هو امله ,عنده والذي جيوا خاطره وهذا
,من قاا قول عاو ( من فا الذي يشا اافا ) من فا في إىل ا ااارو للنف يص ا اا( من املقربني
للشفعات فهذا أيخذ صدى موقا الكالم المما ويتأول على ما ىلغل ب قلب .
ورأي الشيس حمي الدين يممي هذا النوع مساعا ولقد أبدع .

الثالث ن

عع ومواعظ وىلا ا ا ا ا ا ااأن أهل النفوا اليقظى أن ينتفعوا من ,ل ىلا ا ا ا ا ا اايت وأيخذوا احلكمة حيث

وجاادوهااا فمااا ظنااو  ,إفا قرأوا القرآن و اادبروه فااا عظوا مبواعظا فاالفا أخااذوا من قولا عاااو (
فعص ااى فرعون الرس ااوا فأخذانه أخذا وبيال ) اقتبما اوا أن القلب الذي مل ميتثل رس ااوا املعارف
العليا كون عاقبت وابال ...
و,ل إىلارو خرج عن حد هذه الثالثة األحواا إو ما عداها فهي قرتب إو قوا الباطنية رويدا رويدا
إو أن بلغ عني مقاال  ) ,اها

املبحث السادس
أهل اإلشارات
من املعلوم أن من الناا من ه ,من أهل اإلىل ا ااارو ن س ا اوات فيما يقولون أو فيما يم ا اامعون أو يقرؤون أو
يرون أو حىت فيما يفكرون ن
وقد تقدم معىن قول ابن القيم يف مدارج السالكني  406/2ن
( اإلىلا ا ا ا ا ا ااارات ن هي املعاين اليت شا ا ا ا ا ا اا( إو احلقيقة من بُعد ومن ورات حجاب ن وهي ارو كون من
ممموع ن وارو كون من مرئي ن وارو كون من معقوا ن وقد كون من احلواا ,لها .
فاإلشا ا ا ا ااارات ن من جن األدلة واألعالم ن وسا ا ا ا ا ااببها ن صا ا ا ا ا اافات صا ا ا ا ا اال ابجلمعية فيلطف ب احل
والذهن فيمتيقظ إلدراك أمور لطيفة ال يكشف ح غ(ه وفهم عن إدرا,ها  ).اها
وقال يف املدارج أيضا  129/1ن

( يريد ابإلىل ااارو ن ما يش اا( إلي القوم من األحواا واملنازالت واألفواق اليت ينكرها األجنيب من الم االوك

ويثبتها أهل البصااائر و,ث( من هذه األمور رد على المااالو ن فلن ,ان ل بصاا(و ثبّت بصاا( فلو ل
وعرفت فاصا اايل ن وإن مل يكن ل بصا اا(و بل ,ان جاهال مل يعرف فصا اايل ما يرد علي ومل
وح ّققت عنده ّ
يهتد لتثبيت ) اها

وقال يف املدارج أيضا  63/3ن ( قول ن أو إىلارو شفي ن أي شفي قلب من علة عارضة فلفا وردت
علي اإلىل ا ااارو إما من ص ا ااادق مثل أو من عامل أو من ىل ا اايس مما ا الِّو أو من آية فهمها أو ععو ظفر ا
اىلتفى ا قلب وهذا معلوم عند من ل فوق ) اها

وقال ابن القيم يف مدارج السالكني أيضا  330/3ن
( اعل ,أن لمان القوم من االستعارات ن وإطالق العام وإرادو اخلاص ن وإطالق اللفظ وإرادو إىلار
لما ا ااان أحد من الطوائف غ(ه ,وهلذا يقولون ن حنن أص ا ا ا اب إىلا ا ااارو ال
دون حقيقة معناه ما لي
أص اب عبارو ن واإلىلارو لنا والعبارو لغ(ان ) اها
وقال ابن القيم يف مدارج السالكني أيضا  406/2ن

( وإفا امتأل القلب بش ا ا اايت ن وار فع املباينة الش ا ا ااديدو بني الظاهر والباطن أدت األفن إو القلب من
املمموع ما يناسب ن وإن مل يدا علي فلو املمموع وال قصده املتكل ,ن وال ت فلو ابلكالم الداا

على مع بل قد يقا

األصوات ا ردو

قال القشا ااريي ن مسع أاب عبد الرنن الم ا االمي يقوا ن دخل على أيب عثمان املغريب ورجل يم ا ااتقي
املات من البلر على بكرو  .فقاا ن اي أاب عبد الرنن ن أ دري إيش قوا هذه البكرو ؟
)
فقل ن ال ن فقاا قوا ن (
إسا مر بِِّري ) اها
ومثل فلو ,ث( ,ما مسا أبو سليمان الدمشقي من املنادي ن اي سعرت بري ن م
وقصة اي سعرت ّبري اليت أىلار إليها ابن القي ,هي بتمامها ىلرح احلك ,البن عجيبة ص  262حيث
قاا ن ( وقد تلف الشرب جلماعة من آنية واحدو الختالف مقامه, ,قضية الرجاا الذين مسعوا قائالح
يقوا ن اي سا ااعرت بري ن وفلو أن رجال الصا اافا مبكة صا اااح اي سا ااعرت بري لرجل آخر ,ان امس فلو
فممع الثالثة ن فكل واحد علق بذهن ما يليق حبال
فمما أحده ,ن الماعة رى بِّري
إسا مر ّبري
ومسا آخر ن م
أوسا ّبري  )...اها
ومسا الثالث ن ما م

وقال ابن عاشا ااور يف تفسا ااريه  16/1ن ( ومن حكااي ,

غ( ابب التفم ا اا( أن بعض ا ااه ,مر برجل

يقوا آلخر ن هذا العود ال مثرو في فل ,يعد صا ا ا ا ا ا اااحلاح إال للنار فجعل يبكي ويقوا ن إفن فالقلب غ(

املثمر ال يصلح إال للنار ) اها
ومما حيكى يف هذا الباب :

 -أن أحد العارفني مسا ابئعا

الموق يقوا ن اخليار بعشرو اخليار بعشرو ن فتواجد وقاا ن إفا ,ان

اخليار بعشرو فكيف األىلرار
 ومسا عارف آخر امرأ حو نادي الناا ليمم ا ا ا ا ا ااكوا هلا ابنها اهلارب و قوا ن خذوه ن خذوه ن فتواجدوأخذه احلاا وصاح ن ذ,ر بذلو قوا عاو ( خذوه فغلوه ) ...
 وعندما ُسلل اجلنيد رنجامدو وهي متر مر الم اب )

عن سكون عند اإلنشاد ما واجد غ(ه قاا ن ( و رى اجلباا حتمبها

 وآخر حض اار عقد زواج فجعل بعض ااه ,ينادي ن ها وا النار [ أي انر البخور ] ها وا الش ااهود [ أيوهام على وجه ذ ّ,ر بذلو انر اآلخرو وىلهود يوم القيامة
ىلهود النكاح ]ن فخرج من ا ل
م
 وآخر مسا امرأو عنف ابنتها ن فتقوا البن ألمها ن سأقوا أليب ن فقال األم ن ما يفعل لو أبوك؟
فقال البن ن وهل معي غ(ه ن فغشي على الرجل ن فلما أفاق قالوا ل مالو ؟
فقاا ن وهل معي غ(ه ؟ !

املبحث السابع
ذكر بعض التفاسري اليت هتتم ابلتفسري اإلشاري :

قال الزرقاين يف مناهل العرفان  59/2وما بعدها ن
( وأه, ,تب التفم( اإلىلاري أربعة ن

فم( النيمابوري
و فم( األلوسي
و فم( التمرتي
و فم( حميي الدين بن عريب ) اها
مث ف,ر عريف موج بكل فماا( وأمثلة على التفماا( اإلىلاااري من لو التفاساا( ن مث قاا عن فماا(
ابن عريب ن ( بياد أن هاذا التفما ا ا ا ا ا اا( ,ماا رى جاات ,لا على هاذا النمط دون أن يتعرض لبياان املعااين
الوضا ا ا ا ا ا ااعية للنصا ا ا ا ا ا ااوص القرآنية وهنا اخلطر ,ل اخلطر فلن اف على مطالع أن يفه ,أن هذه املعاين
اإلىل ااارية هي مراد اخلالق إو خلق اهلداية إو عالي ,اإلس ااالم واإلرىل اااد إو حقائق هذا الدين الذي
ار ضاه هل,
ولعلو الحظ معي أن بعض الناا قد فتنوا ابإلقباا على دراسا ا ااة لو اإلىلا ا ااارات واخلواطر فدخل
روعه ,أن الكتاب والم ا اانة بل اإلس ا ااالم ,ل ما هي إال س ا اوانح وواردات على هذا الن و من التأويالت
والتوجيهات
وزعموا أن األمر ما هو إال ختييالت وأن املطلوب منه ,هو الش ا ااطح ما اخلياا أينما ىل ا ااطح فل ,يتقيدوا
بتكاليف الشريعة ومل رتموا قوانني اللغة العربية فه ,أبلغ النصوص العربية ,تاب وسنة رسوا
واألدهى من فاك أض ,يتخيلون و يلون إو الناا أض ,ه ,أهل احلقيقة الذين أدر,وا الغاية وا ص ا االوا ابهلل
ا ص ا ا اااال أس ا ا ااقط عنه ,التكليف ومسا  ,عن حض ا ا اايض األخذ ابألس ا ا ااباب ما داموا زعمه ,ما رب
األرابب
وهذا لعمر هو املصا ا ا اااب العظي ,الذي عمل ل الباطنية وأض ا ا ا ارا  ,من أعدات اإلسا ا ا ااالم ,يما يهدموا
التشريا من أصول وأي وا بنيان من قواعده ) اها
وقد ىلكو بعضه ,ص ة نمبة فم( ابن عريب إلي ففي فم( املنار  18 / 1ن
],الم الباطنية بكالم الص ا ا ا ااوفية ن ومن فلو
( وقد اىل ا ا ا ااتب على الناا في [ يع التفم ا ا ا اا( اإلىل ا ا ا اااري
ُ
التفم( الذي ينمبون للشيس األ,ع حميي الدين بن عريبن وإمنا هو للقاىلاين الباط الشه( ن وفي من
النا عات ما يتعأ من دين

و,تاب الع ي ) اها

وهناك تفاسري أخرى هتتم ابلتفسري اإلشاري مل يذكرها الزرقاين ومنها :
-

تفسري أيب عبد الرمحن السلمي ( حقائق التفسري )

-

تفسري أيب القاسم القشريي

-

تفسري أيب حممد الشريازي ( عرائس البيان يف حقائق القرآن )

-

تفسري ابن عجيبة ( البحر املديد )

-

تفسري إمساعيل حقي ( روح البيان )

وبعض التفاس( ش( أحياان لإلىلارات

اآلايت ومنها ن

تفسري ابن كثري ففي تفسريه  744/3ن
( قاا ع وجل ن ( إان حنن حنيي املو ى ) أي يوم القيامة وفي إىلا ا ا ا ا ا ااارو إو أن عاو يي
قلب من يشات من الكفار الذين قد ما قلو  ,ابلضاللة فيهديه ,بعد فلو إو احلق ) اها
وقاا فم(ه  397/4ن
يي األرض بعاد مو اا قاد بيناا لك ,اآلايت لعلك ,عقلون )
( وقولا عااو ن ( اعلموا أن
في إىلارو إو أن عاو يلني القلوب بعد قمو ا ويهدي احليارى بعد ضلتها ويفرج الكروب
بعد ىلا ا ااد ا فكما يي األرض امليتة ا دبة اهلامدو ابلغيث اهلتان الوابل ,ذلو يهدي القلوب
القاسااية بعاهني القرآن والدالئل ويول إليها النور بعد أن ,ان مقفلة ال يصاال إليها الواصاال )
اها
و,ذلو الرازي يتكل ,أحياان على اإلىلا ا ا ااارات

اآلايت ن قاا

فما ا ا اا(ه لقول عاو ( فخذ

أربعة من الط( ) ن
(الطيور األربعة إىلا ااارو إو األر,ان األربعة اليت منها ر,يب أبدان احليواانت والنباات واإلىلا ااارو
في أنو ما مل فرق بني هذه الطيور األربعة ال يقدر ط( الروح على االر فاع إو هوات الربوبية
وصفات عامل القدا ...
وإمنا خ هذه احليواانت ألن الطاوا إىلااارو إو ما
ن قاا عاو ن { ُزيّ من لِلن ِ
ب الشهوات }
اا ُح ُّ
والنمر إىلارو إو ىلدو الشغف ابأل,ل

اإلنمااان من حب ال ينة واجلاه والرتفا

والديو إىلارو إو ىلدو الشغف بقضات الشهوو من الفرج
والغراب إىلا ااارو إو ىلا اادو احلرص على اجلما والطلب ن فلن من حرص الغراب أن يط( ابلليل
و رج ابلنهار غاية العد للطلب
واإلىلاارو في إو أن اإلنماان ما مل يماا قتل ىلاهوو النف والفرج و إبطاا احلرص وإبطاا
الت ين للخلق مل جيد قلب روحاح وراحة من نور جالا ) اها
هذا آخر املقاا واحلمد هلل رب العاملني والصا ا ا ااالو والما ا ا ااالم علي سا ا ا اايدان حممد وآل وص ا ا ا ا ب
وأ باع
(,تب ن عضو ا ل العلمي ابملنارو)
الشيس عبد الفتاح بن صاحل قُ مديش اليافعي
اليمن – صنعات
فو احلجة 1426 /ها
بريد إلكرتوين ن afattah31@hotmail.com

