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Abstract
This article discusses Sufi objectives in the interpretation of al-Qur’an. The Sufi
interpretation nomenclature itself has many variants; some call it tafsi>r isya>ri>y, tafsi>r ba>ti} ni>y,
tafsi>r faid}i>y, etc. The Moslem scholars have different view on the kinds of the interpretation;
some of them accept it and some refuse it. Those who refuse it usually equate the interpretation
with the tafsir bathiniy which is mostly carried out by Shia’s followers. By referring to several
books of experts in the field of ulûm al-Qur’an, the authors find that there are differences
between Sufi interpretations and tafsi>r ba>t}ini>y. The difference can be referred to the purpose
of each interpretation. This article discusses it and the purpose of each interpretation, so it
is found that Sufi interpretation is not kind of tafsi>r ba>t}ini>y.
Keywords: Ittijāh, Sufi Interpretation, Tafsi>r Ba>t}ini>y, Sufism, Sufi.

Abstrak
Artikel ini membahas tetang tujuan sufi dalam penafsiran al-Qur’an. Nomenklatur
tafsir sufi sendiri memiliki banyak varian; ada yang menyebutnya sebagai tafsi>r isya>ri>y, tafsi>r
ba>t}ini>y, tafsi>r faid}i>y, dan lain-lain. Para ulama berbeda pendapat mengenai status tafsir ini;
ada yang menerima dan ada yang menolak. Mereka yang menolak biasanya menyamakan
tafsir ini dengan tafsi>r ba>t}ini>y, yang banyak dilakukan oleh pengikut Syi’ah. Dengan
merujuk beberapa buku para pakar yang ahli di bidang ulûm al-Qur’ân, penulis menemukan
bahwa terdapat perbedaan antara antara tafsir sufi dan tafsi>r ba>t}ini>y,. Perbedaan itu dapat
dirujuk pada tujuan dari masing-masing tafsir. Artikel ini membahas perbedaan itu dan
tujuan masing-masing tafsir, sehingga ditemukan bahwa tafsir sufi bukanlah tafsi>r ba>t}ini>y.
Kata Kunci: Ittijāh, Tafsir Sufi, Tafsi>r Ba>t}ini>y,, Tasawuf, Sufi.
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مقدمة

ّ
يتضمن
يقدم هذا ابلحث االجتاه الصويف يف تفسري القرآن الكريم اذلي

فيه رؤية منهجية ،وقواعد ،ونموذجات .واكن اتلفسري الصويف واحدا من أنواع
ّ
تفسري القرآن الكريم ولكن بعدد قليل ،أي أن كونه نادرا يف املكتبة العربية.
وعكس ذلك أننا نستطيع أن جند عددا غري قليل من اتلفاسري اليت تتناول ّ
انلص
القرآين يف ضوء اللغة العربية ،أو اإلعراب ،أو ابلالغة ،أو الفقه ،أو أسباب الزنول،

أو الترشيع ،أو القصص واألخبار ،أو حنو ذلك 1.وهذا انلادر لوجود اختالف
ّ
العلماء فيه :منهم من أجازه ،ومنهم من منعه ،ومنهم من عده من كمال اإليمان

وحمض العرفان ،ومنهم من اعتربه زيغا وضالال واحنرافا عن دين اهلل تعاىل.
ّ
ومن قام جبحود هذا اتلفسري يرى أنه قد دخلت عليه بعض اتلأويالت الفاسدة

2

اليت جاءت من عند الفرقة ابلاطنية ومن تبع مسلكهم ،وذلك بتحريف ألفاظ

القرآن أو معانيه.

3

ّ
ورغم ذلك أننا نعرتف أن الصوفيني مع تعايلمهم أعطوا سهما كبريا يف

إصالح املجتمع ،خصوصا يف إرشاد طريقة تزكية أنفسهم وحتسني أخالقهم.
ّ
وذللك قام ادلكتور جودة ّ
حممد أبو الزييد املهدي بمدافعة هذه احلركة حلجج أن
ّ
ّ
ّ
اتلصوف علم كيفية السلوك إىل ملك امللوك؛ وأنه علم القوامية هلل ىلع انلفس
َ َ ُّ َ َّ
ين َ
آمنُوا ُكونُوا قَ َّوام َ
ال َ
ني
ِ
استجابة لقول تعاىل يف سورة النساء« :531 :يا أيها ِ
ُ ْ َ َْ َ ْ َ ْ َ
ّ
َ َْ ََٰ َ ُ
القْ َرب َ
بالْ ِق ْسط ُش َه َد َ
َّ
ني»؛ وأنه علم أيضا
و
ن
ي
ال
و
ال
و
أ
م
ك
س
نف
أ
ع
و
ل
و
ل
اء
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
مقام اإلحسان اذلي هو ركن ادلين اثلالث بقول سيد اخللق ﷺ« :اإلحسان أن
تعبد اهلل كأنك تراه ،فإن لم يكن تراه فإنه يراك».

4

 1إبراهيم البسيوين ،لطائف اإلشارات( ،مرص :اهليئة املرصية العامة للكتاب ،)0002 ،ج.3 ،1 .
ّ 2
حممد يلع الصابوين ،اتلبيان يف علوم القرآن( ،تهران :دار إحسان ،د.ت.271 ،) .
 3نفس املرجع.081 ،.
 4جودة ّ
حممد أبو الزييد املهدي ،االجتاه الصويف عند أئمة تفسري القرآن الكريم( ،القاهرة:
ادلار اجلودية.7-6 ،)7002 ،
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ّ
وأيضا أننا نعرتف أن لكالم اهلل تعاىل مفاهيم وأرسارا ،ونكتا ودقائق،
ّ
وعجائب ال تنقيض ،لكها حتتاج إىل بيان عميق من ذهن وقلب العلماء
َّ
الضحاك عن ابن عباس أنه
املخلصني ،كما أخرجه ابن أىب احلاتم من طريق

ُ
قال« :إن القرآن ذو شجون وفنون ،وظهور وبطون ،ال تنقىض عجائبه ،وال تبلغ
فمن أوغل فيه برفق جناَ ،
اغيتهَ ،
ومن أخرب فيه بعنف هوى ،أخبار وأمثال ،وحالل
ُ
وحرام ،وناسخ ومنسوخ ،ومكم ومتشابه ،وظهر وبطن ،فظهره اتلالوة ،وبطنه
فجال ُسوا به العلماءَ ،
اتلأويلَ ،
وجانِبُوا به السفهاء» 5.بناء ىلع هذه املسألة أراد
ِ
ّ
ابلاحث أن يعرض يف هذا ابلحث ما يتعلق باتلفسري الصويف :تعريفه ،وأقسامه،
ومنهجه ،وموقف العلماء فيه بني املدافعة واجلحود ،واجتاه هذا اتلفسري ،وإتيان

انلموذجات عنه.

تعريف املصطلحات
يف هذا املبحث يقوم ابلاحث بابليان عن املصطلحات أو العبارات
ّ
ّ
ويتفق ابلاحث مع القارئني يف
املتعلقة بمضوع ابلحث حىت يزول سوء الفهم
ِّ
القضايا اليت يبحث فيها ابلاحث .وأول ما يريد ابليان منها لكمة «اتاه» [مفرد]:
َّ
ّ
ات َه إىل )2( ،طريق وسبيلّ )3( ،
تهيؤ عق ّ
يل
ج اتاهات هلا عدة معان )1( :مصدر
ً
ّ 6
ملعاجلة جتربة أو موقف من املواقف تصحبه اعدة استجابة خاصة.
ولكن فهد الرويم ّ
عرف بتعريف آخر ،أي أن هناك فرق بني االجتاه

والطريق (الطريقة) واملنهج .فاالجتاه هو اهلدف اذلي يتجه إيله املفرسون يف
تفاسريهم وجيعلونه نصب أعينهم وهم يكتبون ما يكتبون .واملنهج هو السبيل

اليت تؤدي إىل هذا اهلدف املرسوم .وأما الطريقة يه األسلوب اذلي يطرقه املفرس

.7042 ،3

ّ
ّ 5
واملفسون( ،القاهرة :مكتبة وهبة ،د.ت ،).ج.362 ،2 .
حممد حيسن اذلهيب ،اتلفسري
 6أمحد خمتار عمر ،معجم اللغة العربية املعارصة( ،القاهرة :اعلم الكتب ،ط  ،)8002 ،1ج
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عند سلوكه للمنهج املؤدي إىل اهلدف أو االجتاه .ورضب للتوضيح ذلك مثال:

مجاعة يريدون السفر إىل مدينة واحدة ،وانطلقوا واجتاههم تلكم املدينة،
ولكنهم سلكوا مناهج خمتلفة ،منهم من سلك املنهج الربي ،ومنهم من سلك
ّ
املنهج اجلوي ،ومنهم من سافر حبرا .وهذه لكها مناهج الجتاه واحد .أما الطريقة
ّ
فتظهر حيث أن أحد هؤالء اجته اجتاها مبارشا إىل اهلدف ،وجعل آخرون سفرهم
سياحة فال يمرون باسرتاحة إال واسرتحوا فيها ،وال يمرون بمدينة أو قرية إال

ويتجولون فيها .ويفعلون هذا وهم سائرون ىلع املنهج املؤدي إىل االجتاه املراد ال

خيرجون عنه بعيدا.

7

موافقا بهذا ابليان ،كتب ّ
حممد يلع الرضايئ اإلصفهاين يف كتابه دروس
ّ
يف املناهج واالجتاهات اتلفسريية للقرآن أن أحد عوامل االجتاهات يف كتابة
ّ
تفسري القرآن هو الرغبة واحلاجه والرضورة الزمانية للمفرس .ومثال ذلك أن
أحد املفرسين يعيش يف حلة احلرب مع إرسائيل فيتخذ تفسريه طابعا محاسيا
ّ
وجهاديا ،أو قد يعيش يف بدل تكون احلاجة فيه إىل حل مشلكة األخالقية،
فيكتب تفسريا جتاه هذه املشلكة .هذا هو املقصود من االجتاه يف اتلفسري.

8

وأما لكمة «صويف» اختلف العلماء وابلاحثون يف تعريفها .قيل إنه لقب

ال مصدر يف اللغة العربية ،وقيل يه مشتقة من «الصفاء» ،وقيل إنها من الصفو
ّ
بمعىن الصفاء أيضا .وقيل من الصف ،ألن الصوفية يف الصف األول أمام اهلل،

وقيل إنه نسبة ألهل الصفة ،واكنوا قوما من فقراء املهاجرين واألنصار بنيت هلم
صفة يف مؤخرة مسجد الرسول ﷺ ،واكنوا يقيمون فيها واكنوا معروفني بالعبادة.

وقيل من لكمة «سوفيا» ايلونانية اليت معناها احلكمة .ولكن ادلراسة العلمية
ّ
أثبتت أن هذه الوجوه لكها بعيدة ،واألصوب أنها مشتقة من «الصوف» ،فيقال:
 7فهد بن عبد الرمحن بن سليمان الرويم ،حبوث يف أصول اتلفسري ومناهجه( ،الرياض:
مكتبة اتلوبة 6141 ،ـه).65-55 ،
ّ 8
حممد يلع الرضايئ اإلصفهاين ،دروس يف املناهج واالجتاهات اتلفسريية للقرآن( ،د.م:
صدف ،ط  4221 ،1ق 3831/ش).42 ،
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تصوف الرجل إذا بلث الصوف ،واكن بلث الصوف شعارا للعباد والزهاد ألول
نشأة الزهد ،وكثري من الصوفية يذهبون إىل هذا الرأي األخري ،منهم الطويس يف

اللمع ،وابن خدلون ،وآخرون.
والصويف طبعا يتعلّق باتلصوف اذلي ّ
عرف اتلفتازاين معناه بفلسفة حياة
9

تهدف إىل الرتيق بانلفس اإلنسانية أخالقيا ،وتتحقق بواسطة رياضيات عملية

معينة تؤدي إىل الشعور يف بعض األحيان بالفناء يف احلقيقة األسىم ،والعرفان بها
ذوقا ال عقال ،وثمرتها السعادة الروحية ،ويصعب اتلعبري عن حقائقها بألفاظ

اللغة العادية ألنها وجدانية الطابع وذاتية.

10

ّ
ومن هنا نعرف أن الصوفية اكنوا معروفني بأنهم قائمون برتقية األخالق
ّ
بطريق الزهد ّ
تقربا إىل اهلل .أي أنهم اختاروا الزهد منهج حياتهم اجتاها للتقرب
إىل اهلل .والزهد يف مفهوم اإلسالم هو ارتفاع اإلنسان بنفسه فوق شهواتها ،وهذا

بمعىن أن يتحرر تماما من لك ما يعوق حريته 11.وذللك اكن الزهد تراك ما ال ينفع
يف اآلخرة ،فمن اكن بقلبه الرغبة يف اآلخرة وأنه ال يعمل العمل إال إذا اكن نافعا
هل يف اآلخرة ،فإن ال فإنه يرتكه ،فهذا هو الزاهد.

وأما اتلفسري اكنت صورته ّ
تطورت بأطوار كثرية حىت جند صورته ايلوم

يف بطون املؤلفات واتلصانيف ،بني مطبوع وخمطوط .واتلفسري لغة :من الفرس،

معناه الوضوح 12،اإليضاح واتلبيني 13،والرشح وابليان 14،أي الكشف عن
ّ
اتلصوف اإلساليم( ،القاهرة :دار اثلقافة ،ط ،3
 9أبو الوفاء الغنييم اتلفتازاين ،املدخل إىل
د.ت).12-02 ،
 10نفس املرجع.8 ،
 11نفس املرجع.95 ،
ّ
 12أبو احلسني أمحد بن فارس بن زكريا ،معجم مقاييس اللغة ،حتقيق :عبد السالم حممد
هارون( ،بريوت :دار الفكر 9931 ،ـه 9791/م) ،ج .405 ،4
ّ 13
حممد عبد العظيم الزرقاين ،مناهل العرفان يف علوم القرآن( ،بريوت :دار الكتاب العريب،
 ،)5991ج.6 ،2 .
 14مجهورية مرص العربية ،جممعاللغة العربية اإلدارة العامة للمعجمات وإحياء الرتاث،
املعجم الوسيط( ،القاهرة :مكتبة الرشوق ادلويلة ،ط  5241 ،4ـه 4002/م).886 ،
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املغطى 15،كشف املراد عن اللفظ املشلك 16.قال اإلمام الزركيش يف الربهان:
ّ
اتلفسري يف اللّغة فهو راجع إىل معىن اإلظهار والكشف ْ
ّ
أما ّ
وأصله ِف اللغة من
ّ
ّ
َّ
ّ
أن ّ
َّ
اتل ْف ِ َ
بانلظر ِفيه
الطبيب
األطباء فكما
س ِة ويه القليل من املاء الي ينظر فيه
ْ
ّ ْ
َ
ْ ُ
ْ
ّ
املفس يَك ِشف عن شأن اليَة َوق َص ِصها
يَك ِشف عن علة الريض فكذلك
ٌ
َ َ
َّ
والسبب ّالي أُنْزلَ ْ
ومعناها ّ
ت فيه وكأنه تسميَة باملصدر ألن مصدر ف َّعل جاء
ِ
َْ ً َ َ ْ ً
ْ
تفعلَ ٍة ُ
حنو َج َّر َب ت ِر َبة َوك َّر َم تك ِر َمة17.وقال أبو ابلقاء الكويف يف
أيضا ىلع ِ
اللكيات إن اتلفسري هو االستبانة والكشف ،والعبارة عن اليشء بلفظ أيرس

وأسهل من لفظ األصل .وقال أهل ابليان :اتلفسري هو أن يكون يف الكالم
ّ
18
ويفسه.
لبس وخفاء ،فيؤيت بما يزيله
وتفسري القرآن هو من العلوم اإلسالمية ،يقصد منه توضيح معاين القرآن

الكريم وانطوت عليه آياته من عقائد وأرسار وحكم وأحاكم 19،أي يف القول
ََ
َ
يص َها
اص ِ
املوجز هو بيان معاين القرآن الكريم 20.وهو علم نزول اآلية وسورتها وأق ِ
ِّ
ُْ
مكيِّها َ
انلازلة فيها ّ
واإلشارات ّ
ومد ِنيِّها ومك ِمها ومتشابهها وناسخها
ثم ترتيب
ُ
ُ َ َّ
ّ
ُ ْ
سها 21.عند
ومنسوخها وخاصها واعمتها ومطل ِقها ومقي ِدها ومم ِلها ومف ِ
الزرقاين اتلفسري هو علم يبحث فيه عن القرآن الكريم من حيث دالتله ىلع
مراد اهلل تعاىل بقدر الطاقة البرشية.

22

 15حممد بن صالح بن حممد العثيمني ،أصول يف اتلفسري( ،د.م :املكتبة اإلسالمية ،ط ،1
 2241ـه 1002/م ) ،ص32 .؛ أمحد خمتار عمر ،املعجم املوسويع أللفاظ القرآن الكريم وقراءاته ،الرياض:
مؤسسة سطور املعرفة3241 ،ـه).453 ،
 16ابن منظور ،لسان العرب( ،بريوت :دار الصادر ،د.ت) ،ج .55 ،5
 17بدر ادلين ّ
حممد بن عبد اهلل الزركيش ،الربهان يف علوم القرآن( ،القاهرة :مكتبة دار
الرتاث ،ط ،)4891 ،3 .ج.741 ،2 .
 18أبو ابلقاء احلنيف ،اللكيات معجم يف املصطلحات والفروق اللغوية( ،بريوت :مؤسسة
الرسالة ،د.ت).062 ،
 19مجهورية مرص العربية ،جممع اللغة العربية اإلدارة العامة للمعجمات وإحياء الرتاث،
املعجم الوسيط.886 ،
 20حممد بن صالح بن حممد العثيمني ،أصول يف اتلفسري( ،د.م :د.ط ،د.س).32 ،
 21بدر ادلين ّ
حممد بن عبد اهلل الزركيش ،الربهان( ،د.م :د.ط ،د.س).841 ،
ّ 22
حممد عبد العظيم الزرقاين ،مناهل( ،د.م :د.ط ،د.س) ،ج.6 ،2 .
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ّ
ّ
اإلشاري
وأما اتلفسري الصويف اكن هل أسماء كثرية متعددة ،منها :اتلأويل
ّ
ّ
متعددة ّ
ملسم
الرمزي أو العرفاين أواتلفسري الرويح والألحريف .ويه تسميات
أو
ّ
َّ
اختص به الصوفيةّ .
وعرف جعفر الصادق يف حقائق اتلفسري ومصباح
واحد،

ّ
الرشيعة أن اتلفسري الصويف هو طريقة يف أخذ اآلية من حيث وقعها يف انلفس،
ومن حيث إحياءاتها الروحانية يف جتربة اإليمان العميق.
ّ
ّ
وبي ّ
ّ
اتلصوف ينقسم إىل قسمني :نظري وعميل.
حممد حسني اذلهيب أن
ّ
ولك من القسمني اكن هل أثر يف تفسري القرآن الكريم ،مما جعل اتلفسري الصويف
23

ينقسم أيضا إىل قسمني )1 :اتلفسري الصويف انلظري و  )2اتلفسري الصويف
الفييض أو اإلشاري .واتلفسري الصويف انلظري هو أن يقوم الصويف بتفسري القرآن
اعتمادا ىلع عقله يف ابلحث وادلراسة .وقصده إلثبات انلظرية من انلظريات
يف تعايلمه .إذ أن القرآن جاء هلداية انلاس ال إلثبات انلظرية ،ربما اكنت يف

الغالب مستحدسة وبعيدة عن روح ادلين وبداهة العقل 24.وأما اتلفسري الصويف
الفييض أو اإلشاري هو تأويل آيات القرآن الكريم ىلع خالف ما يظهر منها

بمقتىض إشارات خفية تظهر ألرباب السلوك ،ويمكن اتلطبيق بينها وبني
الظواهر املرادة .والفرق بينه وبني اتلفسري الصويف انلظري يف وجهني:
ّ
ّ
أوال ،أن اتلفسري الصويف انلظري يبىن ىلع مقدمات علمية تنقدح يف
ذهن الصويف أوالّ ،
ثم يزنل القرآن عليها بعد ذلك .أما اتلفسري اإلشاري فال

يرتكز ىلع مقدمات علمية بل ىلع رياضة روحية يأخذ بها الصويف نفسه حىت
يصل إىل درجة تنكشف هل فيها من سجف العبارات هذه اإلشارات القدسية،
وتنهل ىلع قلبه من سحب الغيب ما حتمله اآليات من املعارف السبحانية.

 23جعفر الصادق ،حقائق اتلفسري و مصباح الرشيعة( ،بريوت :مؤسسة عز ادلين للطباعة
والنرش ،ط.35 ،)3991 ،1 .
ّ
ّ 24
واملفسون( ،د.م :د.ط ،د.س) ،ج.252-152 ،2 .
حممد حسني اذلهيب ،اتلفسري
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ّ ّ
ّ
وثانيا ،أن اتلفسري الصويف انلظري يرى صاحبه أنه لك ما حتتمله اآلية من

املعاين وليس وراءه معىن آخر يمكن أن حتمل اآلية عليه .وأما اتلفسري اإلشاري
ّ ّ
فال يرى الصويف أنه لك ما يراد من اآلية ،بل يرى أن هناك معىن آخر حتتمله اآلية
ّ
ويراد منها ّ
أوال وقبل لك يشء ،وذلك وهو املعىن الظاهر اذلي ينساق إيله اذلهن
قبل غريه.

25

وجاء الشيخ صبيح الصالح ىف كتابه مباحث يف علوم القرآن ّ
يعرف

«اتلفسري اإلشاري» وهو ما تؤول به اآليات ىلع غري ظاهرها مع حماولة اجلمع بني
ّ
الظاهر واخليف 26.وعند الشيخ الزرقاين يف مناهل العرفان أن «اتلفسري اإلشاري»
ّ
واتلصوف،
هو تأويل القرآن بغري ظاهره إلشارة خفية تظهر ألرباب السلوك
ويمكن اجلمع بينها وبني الظاهر املراد أيضا 27.هذه اإلشارة اخلفية تظهر يف
أهل العلم أو العارفني باهلل ،ممن ّ
نور اهلل بصائرهم فأدركوا أرسار القرآن العظيم،

أو انقدحت يف أذهانهم بعض املعاين ادلقيقة ،بواسطة اإلهلام اإلليه أو الفتح

الرباين ،مع إماكن اجلمع بينهما وبني الظاهر املراد من اآليات الكريمة .وهو أن
ّ
املفس معىن آخر ،غري معىن الظاهر حتتمله اآلية الكريمة .ولكنه اليظهر
يرى
ّ
للك إنسان وإنما يظهر ملن فتح اهلل قلبه ،وأنار بصريته ،وسلكه يف ضمن عبادة

الصاحلني ،اذلين منحهم اهلل الفهم واإلدراك ،كما قال اهلل تعاىل يف سورة الكهف:
َ
َ َْ
َ
 56عن ّ
قصة احلرض مع موىس عليهما السالم« :ف َو َج َدا عبْ ًدا ِّم ْن ِعبَا ِدنا آتينَ ُاه
َّ َّ ْ
َّ
َ
َ ْ َ ً ِّ ْ
ندنا َو َعل ْمنَ ُاه ِمن ُلنا ِعل ًما ».وهذا انلوع من العلم ليس من العلم
رحة من ِع ِ
الكسيب اذلي ينال بابلحث واملذاكرة ،وإنما هو من العلم الدلين أي الوهيب اذلي

هو أثر اتليق واالستقامة والصالح كما قال اهلل تعاىل يف سورة ابلقرة:282 :
َ َّ ُ
َ َّ َ ُ َ ِّ ُ ُ ُ ُ َّ َ ُ َّ ُ
ك ِّل َ ْ
ٌ 28
ش ٍء َع ِليم».
«واتقوا الل ويعلمكم الل والل بِ
 25نفس املرجع  ،ج.162 ،2 .
 26صبيح الصالح ،مباحث يف علوم القرآن( ،بريوت :دار العلم للماليني 7791 ،م).692 ،
ّ 27
حممد عبد العظيم الزرقاين ،مناهل ،ج.66 ،2 .
ّ 28
حممد يلع الصابوين ،اتلبيان( ،د.م :د.ط ،د.س).271-171 ،
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ّ
ّ
من هذه اتلعريفات لكها يستنبط ابلاحث أن اتلفسري هو كشف املعىن
ّ
عن الفظ األصيل حىت يتبني ويسهل االستنباط منه .وأما عالقته بالقرآن ،فإنه
ّ
خاصا يبحث فيه بيان معاين ألفاظ القرآن أي بيان كالم اهلل
يكون علما
سبحانه وما يستفاد منها بقدر الطاقة البرشيةّ .
ّ
اتلصوف هل سمتان ،إما أن
وأما

يكون نظريا أو يكون عمليا ،وكالهما أثرا يف تفسري القرآن الكريم .واتلفسري

الصويف املقصود يف هذا ابلحث هو اتلفسري اإلشاري اذلي هو تأويل القرآن ىلع
خالف ظاهر ،واعتمد الصويف فيه ىلع جماهدة أو رياضة روحية نليل اإلشارات
ّ
اخلفية املوجودة يف آيات القرآن .واالجتاه الصويف اذلي يكون موضواع هلذا
ّ
ّ
ّ
اتلصوف نفسه وهو ترقية األخالق .ومع هذا نعرف أن
ابلحث يتعلق باجتاه

االجتاه الصويف يف اتلفسري معناه اهلدف اذلي يتجه إيله الصويف يف بيان معاىن

ومضمون آيات القرآن الكريم .وأما حكم هذا اتلفسري اختلف العلماء فيه،
وهم بني مؤيدين ومعارضني .وسيأيت بيانه بعد هذا.

حكم اتلفسري الصويف
إن اتلفسري الصويف الخيلو من اجلحود أو املعارضة من العلماء املسلمني

ّ
حلجة متعددة .ومن يقوم باملعارصة مثل فهد بن عبد الرمحن ،أستاذ ادلراسات
ّ
ّ
إن الصويف يطيغ ىلع ّ
انلص وينبذ املعاين
القرآنية لكية املعلمني بالرياض ،وقال
ّ
الظاهرة 29.وقال اإلمام الزركيش يف الربهان« :إن كالم الصوفية يف تفسري القرآن
ّ ّ
واحلق أن علم
ليس بتفسري ،وإنما هو معان ومواجيد جيدونها عند اتلالوة.
اتلفسري ،منه ما يتوقف ىلع انلقل ،كسبب الزنول ،والنسخ ،وتعيني املبهم،

وتبيني املجمل .ومنه ما ال يتوقف ،ويكيف يف حتصيله اتلفققه ىلع الوجه املعترب.
فمن يقوم باتلفسري الصويف فقد سلك مسلك ابلاطنية».

30

 29فهد بن عبد الرمحن بن سليمان الرويم ،حبوث( ،د.م :د.ط ،د.س).211 ،
 30بدر ادلين ّ
حممد بن عبد اهلل الزركيش ،الربهان( ،د.م :د.ط ،د.س) ،ج.171-071 ،2 .
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وقال ابن الصالح يف فتاويه« :وجدت عن اإلمام أيب احلسن الواحدى املفرس

أنه قال« :صنف أبو عبد الرمحن السلىم حقائق اتلفسري ،فإن اكن قد اعتقد أن هذا
تفسري فقد كفر» ،ثم يعقب ىلع ذلك بقوهل« :وأنا أقول :الظن بمن يوثق به منهم

أنه إذا قال يشء من أمثال ذلك أنه لم يذكره تفسريا وال ذهب به مذهب الرشح
لللكمة املذكورة من القرآن العظيم ،فإنه لو اكن كذلك اكنوا قد سلكوا مسلك

ابلاطنية ،وإنما ذلك ذكر منهم نلظري ما ورد به القرآن فإن انلظري يذكر بانلظري
َ َ ُّ َّ َ َ ُ َ ُ َّ َ ُ َ ُ
ين يَلونكم ِّم َن
ومن ذلك ،قتال انلفس يف قوهل تعاىل﴿ :يا أيها الين آمنوا قاتلوا ال
ْ ُ َّ
الكفار﴾ [اتلوبة ،]321 :فكأنه قال :أمرنا بقتال انلفس ومن يلينا من الكفار ومع

ذلك فيا يلتهم لم يتساهلوا يف مثل ذلك ملا فيه من اإلهلام واإلبلاس».

31

وأما قال النسيف يف عقائده كما نقله الصابوين« :انلصوص ىلع ظاهرها،

والعدول عنها إىل معان يدعيها أهل ابلاطن إحلاد ».وقال اتلفتازين يف رشحه

ىلع العقائد« :سميت املالحدة باطنية الداعئهم أن انلصوص ليست ىلع ظاهرها،

بل هلا معان باطنة ال يعرفها إال املعلم ،وقصدهم يف ذلك نىف الرشيعة باللكية،

وأما ما يذهب إيله بعض املحققني بأن انلصوص ىلع ظاهرها ،ومع ذلك فيها
إشارات خفية إىل دقائق تكشف عن أرباب السلوك ،يمكن اتلوفيق بينها

وبني الظواهر املرادة ،فيه من كمال اإليمان وحمض العرفان».
ّ
وأما اذلين قاموا جبواز اتلفسري الصويف أنهم استدلوا بما ورد يف القرآن
32

الكريم والسنة انلبوية وأقوال الصحابة رضوان اهلل عليهم .اكن صاحب اتلفسري
ّ
ّ
واملفسونّ ،
حممد حسني اذلهيب رأى أن اتلفسري الصويف أو اإلشاري لم يكن

باألمر اجلديد يف إبراز معاين القرآن الكريم ،بل هو أمر معروف من دلن نزوهل
ىلع رسول اهلل ﷺ أشار إيله القرآن ونبه عليه الرسول ﷺ ،وعرفه الصحابة

 31عثمان بن عبد الرمحن بن الصالح ،فتاوى ابن الصالح ،حتقيق:موفق عبد اهلل عبد
القادر( ،بريوت :مكتبة العلوم واحلكم 7141 ،ـه).791-691 ،
 32انظر ّ
حممد يلع الصابوين ،اتلبيان.471 ،...
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رضوان اهلل تعاىل عليهم وقالوا به.

33

وإشارة القرآن إىل حجية اتلفسري الصويف فيما ييل:

َََ ََ َ َ ُْ ْ َ َْ ََ ُُ ََْ ُ
ّ
أوال﴿ ،أفل يتدبون القرآن أم ٰ
ع قلوب أقفالا ﴾ ]حممد .[42 :قال الشيخ
ّ
خادل عبد الرمحن العك يف أصول اتلفسري وقواعده يف بيان هذه السورة ،إن بهذه
ّ
ّ
اآلية أشار اهلل تعاىل إىل أن الكفار ال يكادون يفقهون حديثا ،فيحضهم ىلع

اتلدبر يف آيات القرآن ،يلعقلوا معانيه ويدركوا مراميه .وهو سبحانه ال يريد
ّ
بذلك أنهم ال يفهمون نفس الكالم الكريم ،أو حضهم ىلع فهم ظاهره .ألن
العرب املرشكني اكنوا يدركون ظاهر القرآن وال شك ،وأراد اهلل تعاىل بذلك:
أنهم ال يفهمون عنه سبحانه مراده من اخلطاب ،فخضهم ىلع أن يتدبروا يف آياته

حىت يقفوا ىلع مقصود القرآن ومراده .وتلك يه إشارات اليت جهلوها ولم يصلوا

إيلها بعقوهلم ،لعامل الكفر واجلحود يف قلوبهم.
ً
َ
َْ
ُ َ ََْ َ
ثانيا﴿ ،فَمال ُ
هؤال ِء الق ْومِ ال يَكادون يفق ُهون َح ِديثا﴾ ]النساء.[87 :
ِ
ّ
هذه اآلية يه تنبيه من اهلل تعاىل أن هناك قوم ال يكادون يعلمون حقيقة ما
ختربهم به ،من أن لك ما أصابهم من خري أو رش ،أو ّ
رض وشدة ورخاء ،فمن عند
اهلل ،ال يقدر ىلع ذلك غريه ،وال يصيب ً
ً
رخاء
أحدا سيئة إال بتقديره ،وال ينال
34

َ
ونعمة إال بمشيئته .وهذا إعالم من اهلل عباده أن مفاتح األشياء لكها بيده ،ال
35
يملك شيئًا منها أحد غريه.

َ
َ
َََ ََ َ َ ُْ ْ َ ََْ َ
اكن ْ
من عند غري الل َّ ل َو َج ُدوا
ثاثلا ،وقوهل تعاىل﴿ :أفل يتدبون القرآن ولو
ْ َ
ّ
تلفًا ً
كثريا﴾ ]النساء .[28 :قال اإلمام ابليضاوي إن أصل اتلدبر هو انلظر
فيه اخ
ّ
ّ 33
واملفسون ،...ج.262-162 ،2 .
حممد حسني اذلهيب ،اتلفسري
 34خادل عبد الرمحن العك ،أصول اتلفسري وقواعده( ،بريوت :دار انلفائس.702 ،)6891 ،
 35حممد بن جرير الطربي ،جامع ابليان يف تأويل القرآن ،حتقيق :أمحد حممد شاكر( ،بريوت:
مؤسسة الرسالة ،ط   0241 ،1ـه 0002 /م) ،ج .755 ،8
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يف أدبار اليشء 36.وهذه اآلية يه إشارة املعاين بغوص األفاكر ،واستخراج جواهر

املعاين بدقائق االستنباط.
َ
َ
َ َ َْ
َٰ َ
َْ
َّ
ى َ
لك َل ْك َر ٰ
لمن اكن ل قلب أ ْو ألق
رابعا ،ومنها قوهل تعاىل﴿ :إن يف ذ
ِّ
ُ َ
ْ
ُ
«اذل ْك َرى» ْ
َّ
اس ُم َمص َد ٍر ه َو
الس ْم َع َوه َو شهيد﴾ ]ق .[73 :عند اإلمام الرازي
ه ف َن ْفس َها َم ْص َد ُر َذ َك َر ُه يَ ْذ ُك ُر ُه ذ ْك ًرا َوذ ْك َرى َوقَ ْو َ ُ
َّ َ ُّ ُ َ َّ ْ َ ُ َ
ل ل ِ َم ْن
ِ
ِ
ِ
اتلذكر واتلذ ِكرة و ِ َ ِ
َ َُ َ ْ ٌ َ ُْ َ ُ َ ْ ٌ َ ْ ُ ٌ
ل قَلْ ٌ
وف بال ْ َو ْع ،أَ ْي ل َم ْن َك َن َ ُ
ب َو ٍ
اع 38.وقال
اكن ل قلب ِقيل المراد قل
ِ
ب موص َ ِ َ ِ
َ
َ َ َ
َ
ْ
ْ
ُ
َ
َّ
ْ
ْ
ب﴾ أ ْي :ل ٌّ
ل قل ٌ
ب ٌة ﴿ل َم ْن َك َن ُ
ب يَ ِع
ابن كثري﴿ :إِن ِف ذلِك ِ
لك َرى﴾ أي :ل ِع َ ِ
ْ َ َ َ
َ َ َ َُ ٌ َ ْ ٌ َْ ََْ
َّ ْ َ َ ُ َ َ ٌ
يد﴾ أَيْ :
استَ َم َع الكل َم ف َو َع ُه،
ه
ش
و
ه
و
ع
م
الس
ق
بِ ِه .وقال ما ِهد :عقل ﴿أو أل
ِ
ِ
َ َّ َ ُ َ ْ َ َ ُ ُ
ِّ 39
َوت َعقله بِقل ِب ِه َوتف َّه َمه بِلب ِه.
ُ َ َ
َّ َ َ ْ َ ُ َ ْ َ ْ َ َ َ َّ ُ َ َ ْ
بعون أح َسنَه أولك
خامسا ،وقوهل تعاىل﴿ :الين يستمعون القول فيت
ُ
ُ َ َ ُ ُ ُ َْْ
ُ
َّ َ َ ُ
ين ه َداه ُم الل َّ َوأولك ه ْم أولو ال َلاب﴾ ]الزمر .[81 :هذه اآلية إشارة «أولوا
ال
َْ
ْ
اب» أي أصحاب العقول من املؤمنني اذلين انتفعوا بعقوهلم 40.أوئلك اذلين
ل
ال
ِ
هداهم اهلل تعاىل إىل دينه احلق ،وإىل الرصاط املستقيم ،وأوئلك هم أصحاب
37

العقول السليمة ،واملدارك القويمة ،والقلوب الطاهرة انلقية.

41

ّ
انلبوي إيله :أوال ،تنبيه الرسول ﷺ يف احلديث اذلي
وأما إشارة احلديث

أخرجه الفريايب من رواية احلسن مرسال عن رسول اهلل ﷺ أنه قال« :للك آية
 36نارص ادلين أبو سعيد عبد اهلل ابليضاوي ،أنوار اتلزنيل وأرسار اتلأويل ،حتقيق :حممد عبد
الرمحن املرعشيل( ،بريوت :دار إحياء الرتاث العريب ،ط  8141 ،1ـه) ،ج .68 ،2
 37عبد الكريم القشريي ،تفسري القشريي ،حتقيق :إبراهيم البسيوين( ،مرص :اهليئة املرصية
العامة للكتاب ،ط  ،)0002 ،2ج .053 ،1
 38فخر ادلين الرازي ،مفاتيح الغيب( ،بريوب :دار إحياء الرتاث العريب ،ط  0241 ،3ـه) ،ج
.051 ،82
 39ابن كثري ،تفسري القرآن العظيم ،حتقيق :سايم بن حممد سالمة( ،الرياض :دار طيبة للنرش
واتلوزيع ،ط 0241 ،2ـه 9991/م) ،ج .904 ،7
 40شمس ادلين القرطيب ،اجلامع ألحاكم القرآن ،حتقيق :أمحد الربدوين وإبراهيم أطفيش،
(القاهرة :دار الكتب املرصية ،ط  4831 ،2ـه 4691/م) ،ج .442 ،51
 41حممد سيد طنطاوي ،اتلفسري الوسيط للقرآن الكريم( ،الفجالة – القاهرة :دار نهضة
مرص للطباعة والنرش واتلوزيع ،ط  ،)8991 ،1ج .902 ،21
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ظهر وبطن ،وللك حرف حد ،ولك حد مطلع» وىف احلديث اذلى أخرجه ادليلىم
ً
من رواية عبد الرمحن بن عوف مرفواع إىل رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم أنه
ُ
قال« :القرآن حتت العرش ،هل ظهر وبطن ياج العباد» .فىف هذين احلديثني

ترصيح بأن القرآن هل ظهر وبطن.

42

ثانيا ،رواه ابلخارى عن ابن عباس رىض اهلل تعاىل عنهما أنه قال« :اكن
ُ
عمر يُدخلىن مع أشياخ بدر ،فكأن بعضهم َو َج َد ىف نفسه فقال :ل ِ َم تدخل هذا
معنا ونلا أبناء مثله؟ فقال عمر :إنه َمن حيث علمتم ،فداعه ذات يوم فأدخله
َ
معهم ،فما رأيت أنه داعىن يومئذ إال لرييهم .قال :ما تقولون ىف قوهل تعاىلِ ﴿ :إذا
آء نَ ْ ُ
َج َ
ص اهلل والفتح﴾ [انلرص .. ]1 :فقال بعضهم :أمرنا أن حنمد اهلل ونستغفره
ً
إذا نرصنا وفتح علينا ،وسكت بعضهم فلم يقل شيئا ،فقال ىل :أكذاك تقول يا
ابن عباس؟ فقلت :ال .قال :فما تقول؟ قلت :هو أجل رسول اهلل صىل اهلل عليه
َ
آء نَ ْ ُ
وسلم أعلمه هل قال﴿ :إ َذا َج َ
ص اهلل والفتح﴾ وذلك عالمة أجلك﴿ ،ف َسبِّ ْح
ِ
َّ ُ َ َ َ َّ ً
َ
ِبَ ْم ِد َر ِّبك واستغفره إِنه كن توابا﴾ [انلرص .. ]3 :فقال عمر :ما أعلم منها إال
43
َما تقول».
وهذا الفهم من ابن عباس لم يفهمه بقية الصحابة ،وإنما فهمه عمر وفهمه

ابن عباس ،وهو من اتلفسري اإلشاري اذلي يلهمه اهلل من شاء من خلقه ،يطلع

عليه بعض عباده ،فالسورة الكريمة فيها نيع للنيب ﷺ وإشارة إىل دنو أجله.
َّ َ َ
َُ
َ َّ َ َ ْ ُ
الل َّ ْب ُن م َّم ٍدَ ،حدثنَا أبُو
ومثل هذا ما ورد يف احلديث الرشيف :حدث ِن عبد ِ
َ َ
َ َّ َ َ ُ َ ْ ٌ َ َ َ َّ َ َ ٌ َ ُ َّ ْ
َ
ضَ ،ع ْن ب ُ ْ ْ َ
يد ،ع ْن أ ِب
س ب ِن س ِع ٍ
ِ
ع ِم ٍر ،حدثنا فليح ،قال :حدث ِن سالِم أبو انل ِ
ُ ْ ِّ َ َ ُ َ ْ ُ َ َ َ َ َ َ ُ ُ
انل َ
َ
ول الل َّ َص َّل ُ
اهلل َعلَيْ ِه َو َسلَّ َم َّ ،
اس
يد اخلد ِري ر ِض الل َّ عنه  ،قال :خطب رس
س ِع ٍ
ِ

44

ّ
ّ 42
واملفسون ،...ج.262 ،2 .
حممد حسني اذلهيب ،اتلفسري
حممد بن إسماعيل ابلخاري ،صحيح ابلخاري ،حتقيقّ :
ّ 43
حممد زهري بن نارص انلارص،
َ
َ ُ َ
ْ
َ
ْ
ِّ
ْ
َ
(بريوت :دار طوق انلجاة ،ط 2241 ،1ـه) ،ج  ،971 ،6كتاب تفسري القرآن ،باب قو ِ ِل﴿ :فسبح ِبم ِد
َ ِّ َ َ ْ ْ
َّ ُ َ َ َ
استَغ ِف ْر ُه إِنه كن ت َّوابًا﴾ [انلرص]3 :
رب ك و
ّ 44
حممد يلع الصابوين ،اتلبيان.371 ،...
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َ َ
َّ َ َ َّ َ َ ْ ً َ ْ َ ُّ ْ َ َ َ ْ َ َ ْ َ ُ َ ْ َ َ َ َ
ْ
ك َ
العبْ ُد َما ِعن َد
َوقالِ « :إن الل َّ خي عبدا بي ادلنيا وبي ما ِعنده ،فاختار ذل ِ
َّ
َ َّ ُ َ
َ َ َ َ َ َُ َ ْ َ َ َْ َ َ ْ ُْ َ َ ُ ُ
اهلل َعليْ ِه َو َسل َم
الل َّ صل
الل َّ» ،قال :فبك أبو بك ٍر  ،فع ِجبنا ِ ُلكئِ ِه :أن ي ِب رسول ِ
ِ
َ ْ َ ْ ُ ِّ َ َ َ َ َ ُ ُ
َ َّ ُ َ َ ْ َ َ َّ َ ُ َ ُ َ َّ َ َ َ َ َ ُ َ ْ
الل َّ صل اهلل علي ِه وسلم هو المخي ،وكن أبو بك ٍر
عن عب ٍد خي ،فكن رسول ِ
َ
َّ
َ
َ َََْ ََ َ َُ ُ
ْ
ول الل َّ َص َّل ُ
اهلل َعليْ ِه َو َسل َم« :إ َّن ِم ْن أ َم ِّن َّ
اس َ َ َّ
ع ِف ُصحبَ ِت ِه
أعلمنا ،فقال رس
انل ِ
ِ
ِ
َ َ َ َ َ ْ َ َ ْ ُ ْ ُ ُ َّ ً َ ً َ ْ َ َ ِّ َ َّ َ ْ ُ َ َ َ ْ َ َ ْ ُ ُ َّ ُ
كن أخوة
وم ِ ِ
ال أبا بك ٍر  ،ولو كنت مت ِخذا خ ِليل غي رب التذت أبا بك ٍر  ،ول ِ
َ
َّ
َّ
َ
َ
ْ
َ َ َ َّ ُ ُ
َ ٌ
ْ
اب إل ُس َّد إل بَ َ
َ ْ
َ ْ َ َ َّ
45
اب أ ِب بَك ٍر».
ِ
اإلسالمِ ومودته ،ال يبقي ِف المس ِج ِد ب ِ
ِ
ثاثلا ،ما ورد من أنه ملا نزل قوهل تعاىل ىف اآلية [ ]3من سورة املائدة﴿ :
َ ْ َ ْ ُ َ ُ ْ َ ُ ْ ََْ َ ْ ُ َ َْ ُ ْ ْ َ َ َ ُ َ ُ
يت لك ُم اإلسالم
ايلوم أكملت لكم ِدينكم وأتممت عليكم نِعم ِت ور ِض
ً
ِدينا﴾  ..فرح الصحابة وبكى عمر رىض اهلل تعاىل عنه وقال :ما بعد الكمال
ً
إال انلقص ،مستشعرا نعيه عليه الصالة والسالم ،فقد أخرج ابن أىب شيبة« :أن
عمر رىض اهلل تعاىل عنه ملا نزلت اآلية بكى ،فقال انلىب صىل اهلل عليه وسلم:
َّ
««ما يبكيك»؟ قال :أبكاىن أنا كنا ىف زيادة من ديننا ،فأما إذا كمل فإنه لم

يكمل شئ قط إال نقص ،فقال عليه الصالة والسالم« :صدقت»».
ّ
ّ
من ابليان املتقدم يستنبظ ابلاحث أن اخلالف يف إثبات حجية اتلفسري
ّ
ّ
الصويف بسبب عدم االتفاق يف تعريف هذا اتلفسري .وال شك يف أن بعض
ّ
املتصوفني ينحرفون عن منهج القرآن والسنة يف عمليتهم 47.ولكن ليس من
ّ
ّ ّ
ّ
موقف العالم أن يقوم باتلعميم أن لك املتصوفني خمطئون ومضلون .ألن هناك
46

الصوفية اخلالصون سلكوا مسلك انليب ﷺ يف عمليتهم ،مثل اإلمام القشريي،
واإلمام اهلروي ،واإلمام الطويس ،واإلمام أبو حامد الغزايل ،وغريهم .وهم نالوا
ّ
معرفة من اهلل تعاىل بطريقة املجاهدة والرياضة الروحانية .ويتعلق بهذا قال

ّ 45
حممد بن إسماعيل ابلخاري ،صحيح ابلخاري ،ج  ،4 ،5كتاب أصحاب انليب صىل اهلل
عليه وسلم ،باب قول انليب صىل اهلل عليه وسلم« :سدوا األبواب ،إال باب أيب بكر»
 46حممود شكري األلويس ،روح املعاين يف تفسري القرآن الكريم والسبع املثاين( ،بريوت:
إدارة الطباعة املنريية  -تصوير دار إحيار الرتاث العريب ،د.ت) ،ج .06 ،6
 47أبو الوفاء الغنييم اتلفتازاين ،املدخل.741 ،...
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اإلمام السيويط بأن هناك معرفة يعرفها العبد بوسيلة قلبه ،وبه يبرص العبد

األمور ادلينية واألمور الغيبية اليت وعد اهلل .أخذ اإلمام السيويط هذا اتلقرير
مستدال بما أخرجه ابن جرير ،وابن املنذر ،عن خادل بن معدان قال :ما من عبد
إال هل أربع أعني؛ عينان يف وجهه يبص ربهما دنياه وما يصلحه من معيشته،

وعينان يف قلبه يبرص بهما دينه وما وعد اهلل بالغيب 48.وذللك رغم أن يف بعض
اتلفسري الصويف االحنراف عن املنهج انلبوي ،وليس لكه يكون ىلع شلك سواء.

ومن هنا يظهر نلا الفرق جليا بني اتلفسري اإلشاري املمدوح اذلي هو اتلفسري
العارفني باهلل مع اتلفسري ابلاطين املذموم اذلي ّ
حيرف أصحابه معاين القرآن
الكريم .وجدير بنا أن ّ
نعرف من هم ابلاطنية .نقال من اإلمام الرزقاين 49أنهم

قوم رفضوا األخذ بظاهر القرآن وقالوا للقرآن ظاهر وباطن واملراد منه باطنه
َّ ْ َ ُ
َ ُ َ ََُْ ْ ُ َُ َ ٌ َ ُ
حة
اطنُه ِفي ِه الر
ور ل باب ب ِ
دون ظاهره ويستدلون بقوهل تعاىل{ :ف ِ
ضب بينهم بِس ٍ
َو َظاه ُر ُه م ْن قبَله الْ َع َذ ُ
اب} وهم فرق متعددة ىلع املثال اآليت:
ِ ِ ِ ِِ
أوال ،القرامطة :نسبة إىل محدان قرمط إحدى قرى واسط وهو اذلي

تزعمهم فيما ذهبوا إيله.

ثانيا ،اإلسماعيلية :نسبة إىل إسماعيل أكرب أوالد جعفر الصادق وذلك

ألنهم اكنوا يعتقدون اإلمامة فيه وقيل إنهم سموا إسماعيلية النتسابهم إىل حممد
بن إسماعيل.

ثاثلا ،السبعية :نسبة إىل عدد السبعة ذلك ألنهم يعتقدون أن يف لك سبعة

إماما يقتدى به.

رابعا ،احلرمية نسبة إىل احلرمة وذلك ألنهم يستبيحون احلرمات.
خامسا ،ابلابكية نسبة إىل زعيمهم بابك اخلريم اذلي خرج بأذربيجان.
 48جالل ادلين السيويطّ ،
ادلر املنثور يف اتلفسري باملأثور ،حتقيق :عبد اهلل بن عبد املحسن
الرتيك( ،القاهرة :مركز هجر للبحوث وادلراسات العربية واإلسالمية ،)3002 ،ج.733 ،31 .
ّ 49
حممد عبد العظيم الزرقاين ،مناهل ،ج.36 ،2 .
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سادسا ،املحمرة سموا بذلك للبسهم احلمرة.
نظرا من هذا ابليان أن هناك فرق ظاهر وبعيد بني اتلفسري ابلاطين

واتلفسري اإلشاري .وأصحاب اتلفسري اإلشاري ال يمنعون إرادة الظاهر ،بل
ّ
ّ
يقولون إنه هو األصل واألساس ،وحيضون عليه .والقيام بمعرفة الظاهر البد
ّ
أن يكون يف األول .فمن ادىع فهم أرسار القرآن ولم حيكم الظاهر ،يكون
ّ
كمن ادىع بلوغ سطح ابليت قبل أن يلج ابلاب .وأما أصحاب اتلفسري ابلاطين
ّ
فإنهم يقولون إن الظاهر غري مراد أصال ،وإنما املراد ابلاطن وقصدهم من وراء
هذا الكالم نيف الرشيعة وإبطال األحاكم ،وهذا بال شك إحلاد يف ادلين 50.أي أن
اتلفسري اإلشاري ليس إحالة للظاهر عن ظاهره ،ولكن ظاهر اآلية مفهوم منه

ما جاءت اآلية هل ،ودلت عليه يف عرف اللسان.

51

رشوط قبول اتلفسري اإلشاري

ّ ّ
من املعلوم أن للك علم من العلوم وللك فن من الفنون رشوطا وضوابط

البد من أخذها عند االشتغال به ،وعند عدم تطبيقها حيصل اخلطأ يف ذلك

العمل العليم .وإن العلماء قد وضعوا رشوطا جلواز قبول اتلفسري اإلشاري.
ّ
املفس اذلي
ولكن قبل أن يعرض ابلاحث هذه الرشوط ،يريد بعرض رشوط

وضعها العلماء املسلمون وعرض أسباب اخلطأ يف اتلفسري حىت يتحقق نلا أن
ّ
املفس وال يقع يف اخلطأ.
الصويف يستويف رشوط
أوال ،رشوط املفرس ،ويه:52
.1

صحة العقيدة ،ألن صحة العقيدة هلا أثر كبري يف نفس صاحبها ،وما

 50املرجع نفسه ،ج.76 ،2 .
ُ
 51أبو حممد سهل بن عبد اهلل بن يونس بن رفيع التسرتي ،تفسري التسرتي ،حتقيق :طه عبد
الرؤوف سعد و سعد حسن حممد يلع( ،العتبة :دار احلرم للرتاث ،ط .54 ،)4002 ،1
 52حممد أمحد حممد معبد ،نفحات من علوم القرآن( ،القاهرة :دار السالم ،ط   6241 ،2ـه
 5002 /م).951-751 ،
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يتأثر به اإلنسان يظهر يف كالمه منطوقا ومكتوبا.
.2

اتلجرد عن اهلوى ،فاألهواء تدفع أصحابها إىل نرصة مذاهبهم ولو اكنت

.3

أن يطلب تفسري القرآن بالقرآن ،فإن بعض القرآن يفرس بعضه

.4

أن يطلب تفسري القرآن بالسنة انلبوية ،وذلك ألن السنة شارحة للقرآن
ّ
وموضحة هل ،وقد ذكر القرآن الكريم أن أحاكم الرسول صل اهلل عليه
وسلم اليت اكن حيكم بها يه ويح من الويح وقد ّ
بي ذلك القرآن الكريم
َّ َ ْ َ ْ َ ْ َ
ْ َ ِّ َ ْ ُ
ك الْك َ
ك َم َب ْ َ
ي َّ
اس بِما
تاب بِالق ِلح
يف قوهل تعاىلِ ﴿ :إنا أنزلا ِإل
انل ِ
ِ
أَ َ
راك ُ
الل َّ﴾ ]سورة النساء[501 :

.5

أن يطلب تفسري القرآن بأقوال الصحابة ،ألنهم أدرى بذلك من مشاهدتهم

.6

أن يطلب تفسري القرآن بأقوال اتلابعني .إذا لم جيد اتلفسري يف القرآن وال

ىلع غري حق.

للعديد من القرائن واألحوال واحلوادث عند نزول القرآن الكريم.

يف السنة وال يف أقوال الصحابة .فإنه يرجع إىل أقوال اتلابعني وقد رجع
كثري من األئمة إىل أقوال اتلابعني كمجاهد ،وسعيد بن جبري ،وعكرمة،

وعطاء بن أيب رباح ،وقتادة ،واحلسن ابلرصي وغريهم ،ومن اتلابعني من
ّ
تلق اتلفسري عن الصحابة رضوان اهلل تعاىل عليهم أمجعني.
وثانيا ،أسباب اخلطأ يف اتلفسري ،يه:

53

.1

العدول عن مصادر اتلفسري األصلية وأصوهل الصحيحة اثلابتة.

.2

عدم ادلقة يف فهم نصوص اآليات ومدلوالته.

.3

إخضاع انلصوص القرآنية لألهواء واتلعصبات وابلدع.

 53انظر :طاهر حممود ّ
حممد يعقوب ،أسباب اخلطأ يف اتلفسري :دراسة تأصيلية( ،الرياض :دار
ابن اجلوزي ،ط  5241 ،1ـه) ،ج .2-1
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.4

القصور يف بعض الرشوط الالزمة يف اتلفسري ،مثل القصور يف تطبيق
ّ
املفسين ،واإلعراض عن منهج السلف الصالح،
قواعد الرتجيح عند

واجلهل بقواعد اللغة العربية ،واالبتعاد عن فهم مقاصد نزول القرآن
وأهدافه األصلية.
ّ
املفس ال بد أن يستويف تلك الرشوط املتقدمة ،ويف نفس الوقت أيضا
اكن

أن يالحظ وجيتنب أسباب خطأه يلكون تفسريه غري سقيم .وإذا طالعنا انلظر

إىل اتلفسري اإلشاري للصويف ،اكن هل رشوط قبوهل خاصة .وىلع الصويف جبانب
ّ
ّ
املفس واالجتناب عن أسباب اخلطأ املتقدمة ،ال بد أن يرايع
استيفاء رشوط

ّ
ويهتم إىل رشوط قبول اتلفسري اإلشاري اآلتية ،ويه:

54

.1

أال يكون اتلفسري اإلشاري أن يتناىف وما يظهر من معىن انلظم القرآين.

.2

أال يدىع أنه هو املراد وحده دون الظاهر ،أو بايق وجوه اتلفسري.

.3

أال يكون هل معارض رشيع أو عقيل.

.4

أن يكون هل شاهد رشيع يؤيده.

.5

َ َّ َ َ
الل َّ ل َم َع
أال يكون تأويال بعيدا سخيفا كتفسري بعضهم قوهل تعاىل﴿ :وإِن
َ
ُْ ْ
حسن َ
ني﴾ [سورة العنكبوت ]96 :جبعل لكمة ﴿ل َم َع﴾ ماضيا ولكمة ﴿
الم ِ ِ
ُْ ْ
حسن َ
55
ني﴾ مفعوهل.
الم ِ ِ

ّ
اتاه الصويف ومنهجه يف اتلفسري

ّ
كما اتضح نلا أن االجتاه هو اهلدف اذلي يتجه إيله املفرسون يف تفاسريهم

وجيعلونه نصب أعينهم وهم يكتبون ما يكتبون ،واملنهج هو السبيل اليت

ج.86 ،2 .

 54خادل عبد الرمحن العك ،أصول.802 ،
ّ
 55زاد اإلمام الزرقاين الرشط اخلامس يف كتابه .انظر حممد عبد العظيم الزرقاين ،مناهل،
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تؤدي إىل هذا اهلدف املراد .كما أن اجتاه الصوفية يف اتلصوف هو ترقية األخالق

اكن اجتاههم يف اتلفسري متأثرا به أيضا .أي اكن اجتاه الصوفية يف تفسريهم
ّ
متعلقا باجتاههم يف احلياة ،وهو ترقية األخالق .ولك تفسري يعمله الصوفية جتاه
هذا الشيئ .وأما املنهج اذلي استخدموها يف اتلفسري إما أن يكون إشاريا وإما

أن يكون نظريا .واملعروف عندنا بعد ابليان السابق أن اتلفسري انلظري هو

املذموم واتلفسري اإلشاري هو املمدوح.

فمنهج اتلفسري اإلشاري هو الكشف عن معىن آيات القرآن خالف

انلصوص الظاهرة .ولكن أصحاب اتلفسري اإلشاري ال يمنعون أو ينكرون
ّ
إرادة الظاهر ،بل رأوا أن ظاهر األية هو األصل واألساس ،والقيام بمعرفة الظاهر

البد أن يكون يف األول ،وأما القيام بما وراء الظاهر يكون بعده .وذللك لم
يكن اإلمام التسرتى يقترص يف تفسريه ىلع املعاىن اإلشارية وحدها ،بل جنده

يذكر أحيانا ا املعاىن الظاهرة ،ثم يعقبها باملعاىن اإلشارية ،وقد يقترص أحيانا ىلع
املعىن اإلشارى وحده ،كما يقترص أحيانا ىلع املعىن الظاهرى ،بدون أن يعرج
ىلع باطن اآلية.

مثال اتلفسري الصويف
ومن الكتب املشهورة يف اتلفسري الصويف يه تفسري التسرتي وتفسري

األلويس وتفسري حميي ادلين بن عريب .وهنا بيان عنها:

أوال ،تفسري التسرتي
صاحب هذا اتلفسري هو أبو حممد سهل بن عبد الل ّ بن يونس بن عيىس
ّ
بن عبد الل ّ بن رفيع التسرتي .ترجع نسبته (التسرتي) وإىل مدينة تسرت ،ويه

من أعظم مدن خوزستان 56.ووجه اإلشارة يف هذا اتلفسري مثاهل يف تفسري
 56أبو عبد الرمحن ّ
حممد بن احلسني السليم ،طبقات الصوفية ،حتقيق :مصطىف عبد القادر
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َّ ْ َ َّ َ َ َّ َ َ َ َ ٌ َّ َ
َ َْ ُ
رية ِإل َع
ب والصل ِة ۚ وإِنها لك ِب
قوهل تعاىل سورة ابلقرة﴿ :54 :واست ِعينوا بِالص ِ
ْ
الَاشع َ
ني﴾ .قال عنها« :الصرب هاهنا الصوم والصالة وصلة املعرفة ،فمن صحت
ِ ِ
هل الصالة ،ويه الوصلة ،لم َ
يبق هل ىلع اهلل تهمةِ ،إذ السؤال تهمة ،وال يبىق السؤال
َ َّ َ َ َ ٌ َّ َ َ ْ
الاشع َ
57
ني [».]54
مع الوصلة ،أال ترى إىل قوهل :وإِنها لك ِبرية إِل ع
ِ ِ
َ ْ ُْ
َ ُْ َ َ
َ
َ ْ ً
الل َّ َجه َرة
﴿وإِذ قلتُ ْم يا ُموىس ل ْن نؤ ِم َن لك َح َّت ن َرى
ويف سورة ابلقرة:55 :
ّ
َ َ َ َ ْ ُ ُ َّ َ ُ َ َ ْ ُ ْ َ ْ ُ ُ َ
فأخذتكم الصا ِعقة وأنتم تنظرون﴾ ووضع اإلمام التسرتي معىن الصاعقة:
املوت ،والصاعقة :لك عذاب مهلك يزنهل اهلل تعاىل بمن يشاء من عباده ،فينظرون
ً
إىل ذلك عيانا ،ويريه غريهم فيهم اعتبارا وحتذيرا 58.هذا املعىن خالف ما شاع
ٌ
ّ
أن الصاعقة يه ٌ
59
نار من السماء أو صيحة منها.
يف مفهوم اجلامع

ثانيا ،تفسري األلويس
هو طود العلم وعضد ادلين وفحل ابلالغة وأمري ابليان وعني األعيان

وإنسان عني الزمان ،العالمة حممود بن عبد اهلل احلسيين األلويس ،شهاب ادلين

أبو اثلناء .ودل يف بغداد يف شهر شعبان سنة  ٧١٢١ه 60.اكن اإلمام األلويس بعد

أن يويف الكالم ىلع ظاهر معىن اآلية أو اآليات يقول« :من باب اإلشارة» .مثال
ْ
ََ َْ
﴿ول تل ِب ُسوا ال َ َّق
ذلك أنه قال بعد اتلفسري الظاهر لقوهل تعاىل سورة ابلقرة:24 :
َ ْ
ْ َ ََْ َ
ب َْ
اط ِل َوتكتُ ُموا ال َ َّق َوأنتُ ْم تعل ُمون﴾ .قال« :ومن باب اإلشارة يف قوهل تعاىل:
ال ِ
ِ
ْ
َ َْ
َّ
ُ
َ
وال تل ِبسوا الق إلخ أي ال تقطعوا ىلع أنفسكم طريق الوصول إىل احلق بابلاطل
عطا( ،بريوت :دار الكتب العلمية ،ط  4341 ،2ـه 3002 /م)661 ،؛ أبو نعيم أمحد بن عبد اهلل اإلصفهاين،
حلية األويلاء وطبقات اإلصفياء( ،بريوت :دار الفكر 6141 ،ـه 6991 /م).091 ،
ُ
 57أبو حممد سهل بن عبد اهلل بن يونس بن رفيع التسرتي ،تفسري التسرتي.79 ،...
 58نفس املرجع.79 ،.
http://quran.ksu.edu.sa/index.php?l=en#aya=2_55&trans=ar_ma3any

59

 60بالل يلع العسيل« ،منهج اإلمام األلويس يف القراءات وأثرها يف تفسريه (روح املعاين)»،
رسالة املاجستري ،قسم اتلفسري وعلوم القرآن لكية أصول ادلين (غزة :اجلامعة اإلسالمية غزة٠٣٤١ ،
ـه ٩٠٠٢/م).72-62 ،
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اذلي هو تعلق القلب بالسوي -فإن أصدق لكمة قاهلا شاعر -لكمة بليد».
ُ ُ ْ ْ ََ
ُ َ ْ ْ َ
ّ
ّ
َ
﴿وإ ْذ فَ َر ْقنَا بكم َ
الح َر فأجنَيْنَاك ْم َوأغ َرقنَا آل
ِ
ثم َ عندما فس اآليةِ :
َ ُ َ
َ
فِ ْر َع ْون َوأنتُ ْم تنظ ُرون﴾ ]سورة ابلقرة .[05 :قال اإلمام األلويس يف آخر ابليان:
61

«اإلشارة يف اآلية أن ابلحر هو ادلنيا وماءه شهواتها وذلاتها ،وموىس هو القلب،

وقومه صفات القلب ،وفرعون هو انلفس األمارة وقومه صفات انلفس ،وهم
أعداء موىس وقومه يطلبونهم يلقتلوهم ،وهم سائرون إىل اهلل تعاىل ،والعدو من

خلفهم ،وحبر ادلنيا أمامهم وال بد هلم يف السري إىل اهلل تعاىل من عبوره ولو
خيوضونه بال رضب عصا ال هلإ إال اهلل بيد موىس -القلب فإن هل يدا بيضاء يف
هذا الشأن  -لغرقوا كما غرق فرعون وقومه ولو اكنت هذه العصا يف يد فرعون
انلفس لم ينفلق فكما أن يد موىس القلب رشط يف االنفالق كذلك عصا اذلكر

رشط فيه ،فإذا حصل الرشطان ورضب موىس بعصا اذلكر مرة بعد أخرى ينفلق

بإذن اهلل حبر ادلنيا بانليف وينشبك ماء الشهوات يمينا وشماال ،ويرسل اهلل تعاىل

ريح العناية ،وشمس اهلداية ىلع قعر ذلك ابلحر فيصري يابسا من ماء الشهوات
َ ْ ْ
َ َ َّ
﴿وأن ِإىل َر ِّبك ال ُمنتَىه﴾
فيخرج موىس وقومه بعناية اتلوحيد إىل ساحل انلجاة
ْ
ً
َ
ُْ
[انلجم ]24 :ويقال لفرعون وقومه إذا غرقوا وأدخلوا نارا أال:
﴿بعدا لِلق ْومِ
َّ
الظالم َ
62
ني﴾ [هود.]44 :
ِِ

ثاثلا ،تفسري ابن عريب

حممد بن يلع بن ّ
اكن اسمه الاكمل ّ
حممد بن أمحد الطايئ احلاتيم املريس،

ميح ادلين بن عريب ،أحد أشهر املتصوفني لقبه أتباعه وغريهم من الصوفيني

«بالشيخ األكرب» .وأما نسبة ابن عريب باتلعريف فإنها نسبة إىل اإلمام العالمة،
احلافظ ،القايض ،أبو بكر ّ
حممد بن عبد اهلل ابن العريب األندليس ،األشبييل
ج .742 ،1

 61شهاب ادلين السيد حممود األلويس ،روح املعاين( ،بريوت :دار إحياء الرتاث العريب ،د.ت)،
 62نفس املرجع ،ج .752-652 ،1
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ُْ ُ ًَ
َ َ ْ َُ َ َ
ك َعن ال ْ َ
يض ۖ قل ه َو أذى
ح
م
املاليك 63.ومن تفسريه اإلشاري قوهل تعاىل﴿ :ويسألون
ِ ِ
ِ
ْ
َ َ َ ْ َ ُ ُ َّ َ َّ ٰ َ
َ ْ
َ َ َ َ
َ َ ُ ُ
اع َ ُ ِّ َ َ ْ َ
ت ي ْط ُه ْرن ۖ ف ِإذا ت َط َّه ْرن فأتوه َّن ِم ْن
يض ۖ ول تقربوهن ح
ف
تلوا النساء ِف الم ِح ِ
َِ
ْ
ُ
ُ
ُ
َّ
ُ
ْ
ِّ
َ
َ
َ
ُّ
ُّ
اتل َّو َ
َ
ُ
يب ال ُمت َطهر َ
يب َّ
ين﴾ [ابلقرة .]222 :أشار
ابني َو ِ
حيث أم َرك ُم الل َّ ۚ ِإن الل َّ ِ
ِ
ِ
ّ
ابن العريب أن املرأة تقابل انلفس يف االعتبار ،واحليض يف هذه اآلية يه الكذب،
ّ
والطهارة يه الصدق .أي أن احليض اكلكذب ىلع اهلل ورسوهل ﷺ .احليض يمنع
عن العبادة والكذب أيضا .وأما االعتبار يف االغتسال من احليض ،فيجب تطهري
القلب من ملة الشيطان.

64

َ َْ
ْ
ً َّ
ُ ُ َ ُّ
َّ
ويف تفسري قوهل تعاىلِ ﴿ :إنا َج َعلنَا َما َع ال ْر ِض ِزينَة ل َها ِلَبْل َوه ْم أي ُه ْم
َ ْ َ ُ َ ًَ
أحسن عمل﴾ [الكهف ]7 :أشار ابن العريب معىن الزينة فيه رجال اهلل وهم
َ َ َ َ ُّ ُ ُ ْ ُ
ّ 65
ون
أحسن الزينة ىلع
األرض .ثم يف تفسري قوهل تعاىل﴿ :وقال ربكم ادع ِ
َّ
ْ
ُ
َ ْ َ ْ َ ُ ْ َّ
َ َ ْ َ ُ َ َ ْ َ َ َ َ ْ ُ َ َ َ َّ َ َ
َ
اخ ِرين﴾
أست ِجب لكم ۚ إِن ِ
الين يستك ِبون عن ِعباد ِت سيدخلون جهنم د ِ
[اغفر .]06 :اكنت إشارة هذه اآلية أنه من لم ير أن يكون عبدا يل (اهلل) كما هو
ّ 66
يف نفس األمر ،فإنه سيكون عبدا لطبيعته اليت يه جهنم.
هذه يه األمثلة عن اتلفسري اإلشاري من بعض املتصوفني املشهورين .نظرا
مما كتبوا أنهم عندما ّ
فسوا معاين اآليات القرآنية لم يرتكوا املعاين الظاهرة تللك

اآليات ،بل قاموا بتفسري ظاهر األية يف األول ّ
ثم قاموا بما وراء الظاهر بعده.

 63عبد القادر بن حبيب اهلل السندي ،كتاب ابن عريب الصويف يف مزيان ابلحث واتلحقيق،
(القاهرة :مطابع ابن بيمية ،ط  1141 ،1ـه 1991/م) ،ج .11-7 ،2
 64حممود حممود الغراب ،رمحة من الرمحن يف تفسري وإشارات القرآن من كالم الشيخ األكرب
حميي ادلين ابن العريب( ،دمشق :نرض 0141 ،ـه 9891/م) ،ج .633 ،1
 65نفس املرجع ،.ج .3 ،3
 66نفس املرجع ،.ج .32 ،4
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خاتمة
سىع هذا ابلحث إىل القيام بتحليل االجتاه الصويف يف اتلفسري .وقد
ّ
استطاع ذلك اتلحليل ىلع أن يتوصل إىل نتيجة أساسية ويه :أن اتلفسري هو

كشف املعىن عن لفظ األصل حىت يتبني ويسهل االستنباط منه .وأما تفسري
ّ
خاص يبحث فيه بيان معاين ألفاظ القرآن أي بيان كالم اهلل
القرآن هو علم
سبحانه وما يستفاد منها بقدر الطاقة البرشية .وأما اتلفسري الصويف ينقسم إىل

قسمني حسب سمته ،إما أن يكون نظريا أو يكون عمليا ،واذلي يكون
ىلع أساس انلظر معروف باتلفسري ابلاطين ،وهو مذموم .وأما اذلي يكون ىلع

أساس العمل معروف باتلفسري اإلشاري ،وهو ممدوح.
ّ
واكن االتاه الصويف يف اتلفسري معناه اهلدف اذلي يتجه إيله الصويف

يف بيان معاىن ومضمون آيات القرآن الكريم .واكن اجتاه الصوفية يف تفسريهم
متعلقا باجتاههم يف احلياة ،وهو ترقية األخالق.وأما منهج اتلفسري اإلشاري

بالكشف عن معىن آيات القرآن خالف انلصوص الظاهرة .ولكن أصحاب
ّ
اتلفسري اإلشاري ال يمنعون أو ينكرون إرادة الظاهر ،بل رأوا أن ظاهر األية هو
األصل واألساس ،والقيام بمعرفة الظاهر البد أن يكون يف األول ،وأما القيام

بما وراء الظاهر يكون بعده][.

مصادر ابلحث

أ .من الكتب العربية
ابن الصالح ،عثمان بن عبد الرمحن 7141 .ه .فتاوى ابن الصالح ،حتقيق:موفق
عبد اهلل عبد القادر .بريوت :مكتبة العلوم واحلكم.

ابن زكريا ،أبو احلسني أمحد بن فارس 9931 .ـه 9791/م .معجم مقاييس اللغة.
حتقيق :عبد السالم ّ
حممد هارون .بريوت :دار الفكر.
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ابن كثري0241 .ـه 9991/م .تفسري القرآن العظيم .حتقيق :سايم بن حممد سالمة.
(ط  .)2الرياض :دار طيبة للنرش واتلوزيع.

ابن منظور .د.ت .لسان العرب .بريوت :دار الصادر.
اإلصفهاين ،أبو نعيم أمحد بن عبد اهلل 6141 .ـه 6991 /م .حلية األويلاء وطبقات
اإلصفياء .بريوت :دار الفكر.

اإلصفهاينّ ،
حممد يلع الرضايئ 4221 .ق 3831/ش .دروس يف املناهج واالجتاهات
اتلفسريية للقرآن( .ط  .)1د.م :صدف.

األلويس ،حممود شكري .د.ت .روح املعاين يف تفسري القرآن الكريم والسبع
املثاين .بريوت :إدارة الطباعة املنريية  -تصوير دار إحيار الرتاث العريب.

حممد بن إسماعيل2241 .ه .صحيح ابلخاري ،حتقيقّ :
ابلخاريّ ،
حممد زهري بن
نارص انلارص( .ط  .)1بريوت :دار طوق انلجاة.

بدر ادلين ّ
حممد بن عبد اهلل الزركيش .4891 .الربهان يف علوم القرآن( .ط.)3 .
القاهرة :مكتبة دار الرتاث.

البسيوين ،إبراهيم .0002 .لطائف اإلشارات .مرص :اهليئة املرصية العامة للكتاب.
ابليضاوي ،نارص ادلين أبو سعيد عبد اهلل 8141 .ـه .أنوار اتلزنيل وأرسار اتلأويل.
حتقيق :حممد عبد الرمحن املرعشيل( .ط  .)1بريوت :دار إحياء الرتاث
العريب.

ُ
التسرتي ،أبو حممد سهل بن عبد اهلل بن يونس بن رفيع .4002 .تفسري التسرتي.
حتقيق :طه عبد الرؤوف سعد و سعد حسن حممد يلع( .ط  .)1العتبة :دار
احلرم للرتاث.

ّ
اتلصوف اإلساليم( .ط .)3
اتلفتازاين ،أبو الوفاء الغنييم .د.ت .املدخل إىل
القاهرة :دار اثلقافة.
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مجهورية مرص العربية ،جممع اللغة العربية اإلدارة العامة للمعجمات وإحياء
الرتاث 5241 .ـه 4002/م .املعجم الوسيط( .ط  .)4القاهرة :مكتبة الرشوق
ادلويلة.

احلنيف ،أبو ابلقاء .د.ت .اللكيات معجم يف املصطلحات والفروق اللغوية .بريوت:
مؤسسة الرسالة.

ّ
اذلهيبّ ،
واملفسون .القاهرة :مكتبة وهبة.
حممد حيسن .د.ت .اتلفسري
الرازي ،فخر ادلين 0241 .ـه .مفاتيح الغيب( .ط  .)3بريوب :دار إحياء الرتاث
العريب.

الرويم ،فهد بن عبد الرمحن بن سليمان 6141 .ـه .حبوث يف أصول اتلفسري
ومناهجه .الرياض :مكتبة اتلوبة.

الزرقاينّ ،
حممد عبد العظيم .5991 .مناهل العرفان يف علوم القرآن .بريوت :دار
الكتاب العريب.

السليم ،أبو عبد الرمحن ّ
حممد بن احلسني 4341 .ـه 3002 /م .طبقات الصوفية.
حتقيق :مصطىف عبد القادر عطا( .ط  .)2بريوت :دار الكتب العلمية.

السندي ،عبد القادر بن حبيب اهلل 1141 .ـه 1991/م .كتاب ابن عريب الصويف يف
مزيان ابلحث واتلحقيق( .ط  .)1القاهرة :مطابع ابن بيمية.

السيويط ،جالل ادلينّ .3002 .
ادلر املنثور يف اتلفسري باملأثور ،حتقيق :عبد اهلل
بن عبد املحسن الرتيك .القاهرة :مركز هجر للبحوث وادلراسات العربية

واإلسالمية.

الصابوينّ ،
حممد يلع .د.ت .اتلبيان يف علوم القرآن .تهران :دار إحسان.
الصادق ،جعفر .3991 .حقائق اتلفسري ومصباح الرشيعة( .ط .)1 .بريوت:
مؤسسة عز ادلين للطباعة والنرش.
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الصالح ،صبيح 7791 .م .مباحث يف علوم القرآن .بريوت :دار العلم للماليني.

طاهر حممود ّ
حممد يعقوب 5241 .ـه .أسباب اخلطأ يف اتلفسري :دراسة تأصيلية.
(ط  .)1الرياض :دار ابن اجلوزي.

الطربي ،حممد بن جرير  0241 .ـه 0002 /م .جامع ابليان يف تأويل القرآن ،حتقيق:
أمحد حممد شاكر( .ط  .)1بريوت :مؤسسة الرسالة.

طنطاوي ،حممد سيد .8991 .اتلفسري الوسيط للقرآن الكريم( .ط  .)1الفجالة –
القاهرة :دار نهضة مرص للطباعة والنرش واتلوزيع.

العثيمني ،حممد بن صالح بن حممد 2241 .ـه 1002/م .أصول يف اتلفسري( .ط .)1
د.م :املكتبة اإلسالمية.

العسيل ،بالل يلع ٠٣٤١ .ـه ٩٠٠٢/م« .منهج اإلمام األلويس يف القراءات وأثرها يف
تفسريه (روح املعاين)» ،رسالة املاجستري ،قسم اتلفسري وعلوم القرآن

لكية أصول ادلين .غزة :اجلامعة اإلسالمية غزة.

العك ،خادل عبد الرمحن .6891 .أصول اتلفسري وقواعده .بريوت :دار انلفائس.
عمر ،أمحد خمتار 3241 .ـه .املعجم املوسويع أللفاظ القرآن الكريم وقراءاته.
الرياض :مؤسسة سطور املعرفة.

عمر ،أمحد خمتار .8002 .معجم اللغة العربية املعارصة( .ط  .)1القاهرة :اعلم
الكتب.

الغراب ،حممود حممود 0141 .ـه 9891/م .رمحة من الرمحن يف تفسري وإشارات
القرآن من كالم الشيخ األكرب حميي ادلين ابن العريب .دمشق :نرض.

القرطيب ،شمس ادلين 4831 .ـه 4691/م .اجلامع ألحاكم القرآن ،حتقيق :أمحد
الربدوين وإبراهيم أطفيش( .ط  .).2القاهرة :دار الكتب املرصية.
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