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 :وفيَّةاإلشاريُّ عند الصُّ التأويُل

 معامله وضوابطه ومدوَّناته

 د. أمين يوسف عودة
 جامعة آل البيت -قسم اللغة العربية وآدابها 

 األردن –لمفرق ا
 

 :ومفهومه اإلشاري   في معالم التأويل توطئة

اَّ،َّوذلا َّوقق ارينوالمفس اَّعندَّالعلماا َّالكريمَّوتأويله َّتفسيرَّالقرآنََّّدتَّمناهج َّتعد َّ
اااوَّدَّاألنظاااارَّوالماااداي َّالتااالَّين نااالَّعليسااااَّمساااارَّالتفسااايرَّلتعاااد َّ ةَّمااادي َّالتأويااا ،َّق م 

ااومراعاااأَّبساا انَّالناا و َّنالقرآالقاارآنَّ ااَّ اااأل رَّوتفسااير ََّّالتفسااير ََّّعتماادَّماانسج َّي ةَّ،َّو م 
َّيسااتقر هَّال  ااالَّوااقتتااانَّآياار َّ،َّوَّالمسااد دَّوالاارب َّالعقلاال ََّّالنظاار ََّّماانسجَّماادي َّيرت اال

اايناإلعيااا ي ََّّواللقااو  ََّّاتساااَّذاتَّالمن اادَّاألد اال َّنظمَّالسااورَّو اتاتساااَّويمالي َّ اا ةَّ،َّو م 
ةَّصااااااااولي َّةَّواألةَّواأل كااااااااامَّالفقسي ااااااااالتشااااااااريعي ََّّ التفساااااااايراتَّش ااااااااقلتَّسااااااااواهاَّمناااااااااهج َّ

هااذاَّوَّبنماطسااا ََّّةَّعلاادَّميتلاا العلمي ااوََّّةالعددي ااَّةوالتفساايراتَّاإلعيا ي ااَّ،ةوالموضااوعي َّ
عاانَّ عااجَّاتياهاااتَّالتفساايرَّالمعاصاارأَّالتاالَّتاانسجَّعلاادَّاساات مارَّمفاااهيمََّّقضااا َّ

َّاشتقالساَّالواسعة َّتقنياتوََّّالمعاصرأَّالسيرمينيوطيقا

وهاالََّّ،بوَّالعرقااانل ََّّبوَّالرماا   ََّّاإلشااار  ََّّيناادراَّالتأوياا َّوقاالَّساايااَّهااذاَّالتعااداد َّ
َّالقارآنَّ،َّوهاوَّلاونَّمانَّبلاوانَّقسامة هَّالصوقي ََّّص َّايت ََّّدَّوا د،دأَّلمسم َّتسمياتَّمتعد َّ

لَّيياااو َّبلااوانَّالتلق ااَّ،اذو ي ااَّاي ااتلق ََّّايسااوتلق ََّّانفعااا َّ سااامااآَّآياتااهَّواَّوالتفاعاا  ََّّ،الكااريم
َّومصر َّعصرَّقلَّك  ََّّلسا دأ َّا

َّتفسااير"َّبو"َّ"َّبو"تأوياا َّساامية َّيطلقااونَّتَّعناادماَّةالصااوقي ََّّتياادرَّاإلشااارأَّألاادَّبن َّ
اَّأطا  اَّاماَّيطلقونساأن ََّّةةَّالمستيلصةَّمنَّاآلياتَّالقرآني َّالذو ي ََّّ"معاٍن"َّعلدَّاإلشارات
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اااااَّاساااااداات ََّّالساااااَّهاااااذصَّالمصاااااطل اتَّسااااامَّيااااادركونَّبن َّ؛َّألن َّااَّ قيقي اااااَّاميا ي اااا ةَّالياص 
ةَّوعقلي اااَّةٍَّنقلي اااَّضاااوا ط ََّّمااانَّ َّد َّعلااادَّه اااَّلَّآيااااتَّالقااارآنَّالكاااريمَّوقسمسااااصااالةَّ تلق اااالمت َّ

التأوياااا ،ََّّهَّمصااااطلت َّمصااااطلتَّالتفسااااير،َّو رين ااااَّكماااااَّبن ََّّة ةَّوساااايا ي َّةَّو اتي ااااولقوي اااا
َّرينةَّالمعروقاااةَّعنااادَّالمفس اااقااالَّميااتسااااَّالتداولي اااَّ قااارا أَّظاااواهرَّالنصاااوصَّاني ااان َّع َّم َّ

معناادَّعلاادَّآياارََّّتاارييت َّا،َّوَّلمااذكورأَّآنف ااوقاااَّالضااوا طَّاَّ، اعت ااارَّال قيقااةَّوالميااا 
ااا َّاليااااص ََّّ اااهَّالساااياا َّيتطل ََّّة،َّعلااادَّماااااآليااااتَّالمعني اااَّوبةَّاَّهاااوَّم تمااا َّقااالَّاآليااامم 

َّب َّالتفسايرَّوالتأويا ،َّاَّيقاادرانَّظااهر ََّّوعلدَّذل َّقسما؛لتل َّاآل ؛ََّّوالسيااَّالعام َّ
م اشااار،َّب َّتفساااير،َّبمََّّدَّ قيقااال َّي يااا َّألااادَّمعن اااَّص،َّساااوا َّبكاااانَّهاااذاَّالظااااهر َّالااان َّ

َّ،َّب َّتأوي  م اشرَّبوَّمعندَّميا   ََّّي ي َّألدَّمعندَّتير َّ
،َّمانَّم ا َّ اولسمهَّوهاذاَّمانَّ اانَّروَّالصوقية َّةَّيتداولساَّمفس َّةَّع ارأَّا ترا ي َّو م َّ

َّهَّو واعدصَّوضوا طهلهَّبصول ََّّالتفسير ََّّأن َّ اَّمنسمَّاعتراق َّاإلشارأَّاَّمنَّ انَّالتفسير،َّ
المعنااادََّّ،َّوبن َّالمساااد دَّوالعااار َّاللقاااو  ََّّوالعقااا َّالصااا يتَّالماااأيوذأَّمااانَّظااااهرَّالنقااا 

بيرىََّّلهَّضوا ط ََّّيلصَّ التفسيرَّبوَّالتأوي ،َّوبن َّندَّالمستييتل َّعنَّالمعَّاإلشار  َّ
الذ َّهوََّّ،ةَّمن  قةَّعنَّب وا َّالروحَّقلَّتفاعلساَّمآَّاليطانَّالقرآنل َّسمةَّذو ي ََّّذات َّ

لقي ةَّوتع  دي اةةممارسةَّقعلي َّمارسَّي َّلَّأاَّتن   َّماَّيطان م َّتريمةَّي  قالَّالمقاامََّّ،َّوي ت ر ي 
سااوا  ََّّهَّعلاادَّ ااد َّلفااردَّو اطن اايشاام َّظاااهرَّاَّا َّساالوكَّهمضاامون ََّّيساات ي  َّ ،َّولكاالَّاألو َّ

ال ااطنَّوتصاافيتهَّواساتنارتهَّ نااورََّّمناهَّهاوَّأصاااح ََّّاألساامدَّالنساا ل ََّّالسااد  ََّّ ا َّلعا  َّ
َّوياا ساامواتَّواألرج،َّمصاادا  َّلَّقاالَّالاللااهَّتعااالدَّالمتيل اا ُرُ وُ ن ههُاللهه  ُ﴿َّهاَّلقولااهَّعاا  

ُرُ والأُُاتُ ٰ  موالسُ  لاهَّ او اَّأصاحَّال ااطنَّوبم ََّّ(1) ﴾ض  َّدَّاللاهَّعلياهصال ََّّالن ال ََّّقمعو 
ذاَّقسادتَّقسادَّأذاَّصل تَّصلتَّاليسدَّكل ََّّقلَّاليسدَّمضقة ََّّباَّأن َّ"َّمهوسل ََّّوآله هَّوا 

صاااحََّّوقاالَّهااذاَّال ااديالَّأشااارأَّواضاا ةَّألاادَّبن َّ،َّ(2)"،َّباَّوهاالَّالقلاانهاليساادَّكل اا
َّالظاهرَّين نلَّعلدَّصاحَّال اطن 
                                                 

   53(َّالنوره1َّ)

(َّاليمااآَّ ااينَّالصاا ي ينهَّال يااار َّمساالم،َّم ماادَّ اانَّقتااوحَّال ميااد ،َّت قياااهَّد َّعلاالَّ سااينَّال ااوان،2َّ)
  (503 َّ)300،َّص1،َّا2002،َّ يروت،2َّدارَّا نَّ  م،َّط
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هااوَّالع ااارأ،ََّّمااآَّمصااطلتَّآياار ََّّقاالَّالعاار َّالصااوقل ََّّ"أشااارأ"َّ َّمصااطلت َّيشااك َّ
اَّهاوَّ،َّقمم اوالمعنادَّالتفساير  ََّّيتصرَّالعا اةَّ اينَّالمعنادَّاإلشاار  َّيمكنَّبنَّتَّ نا ية َّ

تفسيمَّمانَّاللاهَّلع ادصَّعانَّناورَّيمالاهَّ"َّهساالصوقيةَّبن َّلَّمعندَّاإلشارأَّعندَّم مو َّق
 َّويقااو َّا اانَّ(2)علاادَّمعناادَّمق ااو "َّسااقوطَّنكتااةَّقاالَّالقلاانَّتااد  َّ"َّههاالوََّّ(1) ويالااه"

هلَّالمعانلَّالتلَّتشيرَّألدَّال قيقةَّمنَّ عد،َّومنَّورا َّ"َّمَّقلَّتعري َّاإلشاراتهالقي َّ
،َّوتاااارأَّتكاااونَّمااانَّ ياااان َّوهااالَّتاااارأَّتكاااونَّمااانَّمسااامور،َّوتاااارأَّتكاااونَّمااانَّمر ااال َّ

ةَّواألعام،َّوس  ساهَّسا َّقاإلشاراتَّمنَّينسَّاألدل َّكل ََّّمعقو ،َّو دَّتكونَّمنَّال واس َّ
َّ؛(5)" َّبمورَّلطيفاةاقظَّإلدرَّيذهن،َّقيستوالَّةَّقيلط َّ هَّال س َّاليمعي َّ صفا َّي ص َّ

دَّلساامَّعاانَّطرياااَّتااأت َّتَّعناادَّبهاا َّالطرياااَّالصااوقل ََّّةقاإلشاااراتَّبوَّالمعااانلَّاإلشاااري َّ
اَّدَّ ساَّال ا َّاإللساماتَّواإلشرا اتَّالتلَّيتيل َّ ةَّ فسامَّالقارآنَّعلادَّ لاو سم،َّوهالَّياص 

َّساَّاَّتستنفدَّك  َّكن َّ،َّولةَّويماا َّد  َّوََّّاعمق ََّّ،َّوتتفاوتةَّالشريفةواأل اديالَّالن وي ََّّالكريم
َّةٍَّأشااااعاعاتَّنوراني ااااماااانََّّالشااااريفةَّةالن وي ااااَّواأل اديااااالَّةياااااتَّالقرآني ااااماااااَّتستضاااامرصَّاآل

                                                 

(َّموسوعةَّالكسن انَّقيماَّاصطلتَّعليهَّبه َّالتصو َّوالعرقان،َّالسيدَّالشيخَّم مدَّالكسن انَّال ساينل،1َّ)
و مةَّتعريفاتَّبيرَّلإلشارأََّّ 513،َّص12،َّا2003،َّ يروت،1َّدارَّالم  ة،َّدمشا،َّدارَّالسداية،َّط

اإلشااارأهَّهاالَّماااَّييفاادَّعاانَّالمااتكلمَّكشاافهَّ الع ااارأَّللطاقااةَّ"َّوردتَّعاانَّ عااجَّالصااوقية،َّمنساااَّ ااولسمه
د َّع اااادال ليمَّم مااااود،َّوطااااهَََّّّمعناااااص" َّاللمااااآَّقاااالَّالتصااااو ،َّب ااااوَّنصاااارَّالساااارااَّالطوساااال،َّت قياااااه

وبمااَّ"َّ َّو اولسمه414،َّص1390ال ا لَّسرور،َّدارَّالكتنَّال دي ةَّ مصر،َّومكت ةَّالم ندَّ  قداد،َّع د
 انةَّعنهَّ الع ارأَّلكونهَّلطيف اَّقلَّمعناص" َّبر آَّرسا  َّميطوطاتَّنادرأَّاإلشارأهَّقماَّاَّيتأت دَّللمتكل مَّاإل

قاالَّالتصااو ،َّب ااوَّالقاساامَّالقشااير ،َّت قياااهَّد َّ اساامَّالسااامرا ل،َّميلااةَّالميمااآَّالعلماالَّالعرا اال،َّمااجَّ
َّم اا َّهااذصَّالتعريفاااتَّتت صاا َّ أسااالينَّالتع ياارَّالصااوقلَّذات233َّ،َّ قااداد،َّص19َّ،1393  َّعلاادَّبن 

  ََّّ َّ مصطل اتسمَّومعانيسا،َّبك رَّمم اَّتت ص َّ التأوي َّاإلشار  الطا آَّالرم  ،َّوكذل

ال اساط،َّهَّوط عاههَّع ادالكريمَّ انَّساليمَّع د(َّ واراَّال قا ا،َّم مدَّمسد َّالرواس،َّعنالَّ نسايهَّوت قيقا2)
  53مكت ةَّالنياح،َّطرا لس،َّلي يا،َّد ت،َّص

يا َّنستعين،َّب وَّع د(َّمداراَّالسالكينَّ ينَّمنا  5َّ)  نَّ ايمَّااللهَّم مدَّ نَّب لَّ كرَّ نَّبيونَّأيا َّنع دَّوا 
،2َّ،َّا1334،َّ يااروت،2َّاليو يااة،َّت قياااهَّم ماادَّالمعتصاامَّ اللااهَّال قااداد ،َّدارَّالكتااانَّالعر اال،َّط

  َّ 553ص
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لساماتَّر اني َّ اَّقياضاة ََّّالقرآنَّأشارات ََّّولذل َّقإن ََّّة؛وا  َّلعا  َّوََّّ(1)اَّولايسَّلسااَّانتساا  دا م 
مَّر َّكااَّعلاال ََّّسااَّمااآَّمااَّينساانَّألادةَّقالَّالقاارآنَّالكااريمَّيت َّاإلشاااري ََّّعادمَّانتسااا َّالمعاانل

قلوََّّ(2)"ينَّ عير اَّمنَّتفسيرَّقات ةَّالكتانلوَّش تَّألو رتَّس ع"َّمنَّ ولههَّاللهَّويسه
تفساااايرَّالفات ااااةَّماااانَّ يااااالَّمعانيساااااََّّ،مَّاللااااهَّويسااااهكاااار ََّّ،كااااانَّالمقصااااودَّماااانَّكامااااه

علاادََّّساا عين"َّيااد  َّ"َّ ولااههَّ ااد َّتقاا َّعناادصَّمسماااَّتك  اارت،َّولكاان ََّّالظاااهرأ،َّلكااانَّلسااا
مَّس عينَّقلَّم  َّهذاَّالسيااَّعنَّالك رأ،َّرَّ ر  َّالعرنَّتع  ََّّالك رأَّتيرَّالمتناهية؛َّألن َّ

علااادَّهاااذاَّالن اااوََّّالمااارادَّمااانَّتفسااايرَّالفات اااةَّاَّعااانَّ اااد َّالعااادد،َّقا تضااادَّذلااا َّبن َّ
ةَّ اطني ََّّمعانََّّمنَّالتفسيرَّيهنطو َّعليهاَّق سن،َّولكنَّماَّاَّظاهر ََّّسآَّوالعمياالمت َّ

شاراتَّألسامي َّ اَّلقو َّع داللهَّ نَّمسعودَّ،َّمصدا  َّدَّ را أَّالقرآنَّوت ويرصدَّ تيد َّتتيد ََّّةوا 
لينَّواآليرينَّقلي و رَّالقرآن" منَّبرادَّعلمَّاألو َّرضلَّاللهَّعنههَّ"

(5)ََّّ
َّشااااترطَّقيساااااَّالتطاااااا ا َّي ََّّالع ااااارأ ََّّن َّضااااتَّالفااااراَّ ااااينَّاإلشااااارأَّوالع ااااارأَّقاااالَّبويت َّ

ماااانَّالع ااااارأ،ََّّوبدا ََّّاإلشااااارأَّبرا ََّّوالمواققاااة،َّواإلشااااارأَّاَّيشااااترطَّقيساااااَّذلااا ،َّكماااااَّبن َّ
اات  ااينَّمسااارََّّيقااآَّآياار ََّّتفريااا ََّّويسااتت آَّهااذاَّالتفريااا ََّّ(4) قاإلشااارأَّتلااو حَّوالع ااارأَّتوض 

وقساامَّماااَّتنطااو ََّّ،لَّآ َّالقاارآنَّالكااريمعلمااا َّاإلشااارأ،َّومسااارَّعلمااا َّالع ااارأَّقاالَّتلق اا
علماااا َّالع اااارأَّبوََّّ اطناااة،َّذلااا َّبن ََّّةاري َّأشاااَّومعاااانََّّةَّظااااهرأدالي اااَّعلياااهَّمااانَّمراتااان

بوََّّ،والتراكياااانَّ ونَّعلاااادَّالمعناااادَّالمطااااا اَّلظااااواهرَّاأللفاااااظعلمااااا َّالظاااااهر،َّيرك اااا
نهَّمانَّمااَّتتضام َّعناياةَّ َّدونَّة،ةَّوالميا ي اويوهسااَّال قيقي اَّ اعت ارَّالمستيلصَّمنسا

ااةَّبوَّأشاااري َّعميقااةَّبوَّ اطني ااَّمعااانَّ ا اأ،َّاَّماانَّالمااوَّةَّعلاادَّن ااوَّتكااونَّقيااهَّموا يااةَّنوع 
                                                 

  93(َّبعامَّالتصو َّاإلسامل،َّب مدَّب وَّك ،َّدارَّالسا ،َّمصر،َّد ت،َّص1)

،1َّ،َّا1331،َّ ياااروت،5َّ(َّأ ياااا َّعلاااومَّالااادين،َّب اااوَّ امااادَّم مااادَّ ااانَّم مااادَّالق الااال،َّدارَّالفكااار،َّط2)
  554ص

  555،َّص1(َّأ يا َّعلومَّالدين،َّالق الل،َّا5)

(َّانظاارَّقاالَّهااذاَّالفااراهَّالرسااا  َّالصااقرى،َّا اانَّع ااادَّالرنااد ،َّنشاارهَّ ااولسَّنوياااَّاليسااوعل،َّالمط عااة4َّ)
أيقااااظَّالسمااامَّقااالَّشااارحَّال كااام،َّب مااادَّ ااانَّعيي اااة،َّالمط عاااةََّّ 121صَّ،1393َّالكا وليكياااة،َّ ياااروت،

   115َّ،َّص1،َّا1315اليمالية،َّمصر،َّ
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َّالتلق لَّعانَّالظاهرأ،َّولذل َّتنصر َّعنايتسمَّألدَّاَّمنَّالمما لةَّللمعانلومما لةَّنوع َّ
اَّالتلق لَّعنَّالع ارأَّدون شاارتساَّةاَّالصاوقي َّاإلشارأ َّوبم  ،َّقيمعاواَّ اينَّظااهرَّالع اارأَّوا 

رأَّواساااتلسمواَّمنسااااَّولااامَّيكتفاااواَّ اااالو و َّعلااادَّالظااااهر،َّ ااا َّتقلقلاااواَّقااالَّ ااااطنَّالع اااا
انل،َّ عادَّبنَّياهادواَّوالمددَّالر  اَّإللسامَّاإللسل َّ وساطةَّاَّقةَّود يقةعميَّأشارية ََّّمعانل َّ

المساااتقيم،َّقصااافتََّّال اااا ََّّصاااراط ََّّ عاااينمت ََّّالطريقاااةَّالم لااادَّنفوساااسمَّواساااتقامواَّعلاااد
 لاو سم،َّوشااف تَّبروا ساام،َّوبصااقتَّألاادَّألسامااتَّ ار ساااَّالمضاامرأَّقاالَّكتا ااهَّالع ياا ،َّ

علاادَّ اادرََّّ،َّكاا  َّرصَّواانفعااا َّ ااهقاالَّب نااا َّتاوتااهَّوتااد  ََّّوهاالَّتتناا   َّقاالَّبوعيااةَّ لااو سم
القااارآنََّّآ َّلوقااالَّ يااانَّهاااذاَّالمساااارَّماانَّتلق اااَّ،وصاافا َّ ل اااهَّا تمالااهَّو الاااهَّومقاماااه

صَّوع اااد ََّّاللااهَّيفااتتَّعلاادَّ لااونَّبوليا ااهَّالمتقااين ََّّاَّرياانَّبن َّ"َّةهتيمي ااَّيقااو َّا اان ََّّالكااريم
ااَّ-الصااال ين هَّماااَّاَّيفااتتَّ ااَّ-هاَّيكرهااه،َّوات  اااعسمَّماااَّي   اا ساا نَّطسااارأَّ لااو سمَّمم 

َّكاار َّ اا"َّمَّاللااهَّويسااههعلاادَّتياارهم،َّوهااذاَّكماااَّ ااا َّعلاال  اَّقاالَّاَّيؤتيااهَّاللااهَّع ااد َّأاَّقسم 
َّالقارآنَّعلادََّّاَّعلمَّور  هَّاللهَّعلمَّماَّلمَّيعلم،كتا ه َّوقلَّاأل رهَّمنَّعم َّ م و دَّد  

َّ(1)ذل َّقلَّتيرَّموضآ" 

هاوَّتأويا َّالقارآنَّ"َّاإلشاار َّ قاولسمهَّالتأوي َّدَّعلما َّالقرآنَّوالتفسيرَّمفسوم َّي د َّ
 ينسماااََّّ ،َّويمكاانَّاليمااآ َّةَّتظساارَّألر ااانَّالساالو َّوالتصااو َّ قياارَّظاااهرصَّإلشااارأَّيفي اا

اااَّوهاااوَّ(2)و اااينَّالظااااهرَّالمااارادَّبيضاااا"  تأويااا َّالقااارآنَّعلااادَّياااا َّالظااااهر؛َّ"َّاهبيض 
ةَّتظسرَّل عجَّبوللَّالعلم،َّبوَّتظسرَّللعارقينَّ اللهَّمنَّبر انَّالسالو َّإلشاراتَّيفي َّ
القرآنَّالعظايم،َّبوَّانقاد تََّّرَّاللهَّ صا رهمَّقأدركواَّبسرار َّنَّنو َّ،َّمم َّس َّف َّوالمياهدأَّللن َّ

،َّمااآَّانل َّبوَّالفااتتَّالر  ااَّطةَّاإللسااامَّاإللساال َّانسمَّ عااجَّالمعااانلَّالد يقااة،َّ وسااقاالَّبذهااا

                                                 

،1َّد َّم،َّطَّالر منَّ انَّم مادَّ انَّ اسام،ب مدَّ نَّتيمية،َّيمآَّوترتينهَّع ادَّ(َّميمورَّقتاوىَّا نَّتيمية،1)
  243ََََّّّّ،َّص15د َّت،َّا

،2َّ،َّا1355يمَّال ر اااانل،َّدارَّالفكااار،َّ ياااروت،َّالعظلعرقاااانَّقااالَّعلاااومَّالقااارآن،َّم مااادَّع اااد(َّمناهااا َّا2)
  95ص
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َّلوساالهويقااو َّاآلَّ(1) أمكااانَّاليمااآَّ ينسماااَّو ااينَّالظاااهرَّالماارادَّماانَّاآلياااتَّالكريمااة"
ةَّقالَّالقارآن،َّقساوَّمانَّ اانَّاإلشااراتَّألادَّد اا اَّتنكشا َّوبم اَّكاامَّالساادأَّالصاوقي َّ"

علدَّبر انَّالسالو ،َّويمكانَّالتط يااَّ ينسااَّو اينَّالظاواهرَّالمارادأ،َّوذلا َّمانَّكماا َّ
َّالظاهرَّتيارَّمارادَّبصاا َّ ن مااَّالمارادَّال ااطنَّققاط؛ََّّاإليمانَّوم جَّالعرقان،َّاَّبن  وا 

الواَّ اهَّأذَّذا َّمنَّاعتقادَّال اطني َّ َّألادَّنفالَّالشاريعةَّ الكل ي اة،َّو اشااةَّالما ادأ،َّتوص 
واَّعلدَّ فظَّالتفسيرَّالظاهرَّو الواهَّاَّ د َّمنهَّبو ا َّ ؛َّسادتناَّمنَّذل  َّكي َّو دَّ ض 

عدَّقسمَّبسرارَّأ كامَّالظاهر،َّومنَّاد ََّّ  َّ  َّأذَّاَّيطمآَّقلَّالوصو َّألدَّال اطنَّمنَّ  َّ
عادَّال لاوإَّألادَّصادرَّر،َّقسوَّكمانَّاد َّاهالقرآنَّظاهر اَّو اطن اَّ   َّأ كامَّالتفسيرَّالظ

َّ (2)ال يتَّ   َّبنَّيياو َّال ان"

نمااطََّّاإلشااار  ََّّالفساام ََّّبن ََّّهلسااا،َّبو َّعلاادَّاعت اااراتَّيمسااةَّاتالتعريفااَّ َّهااذصنطااوَّت
ييااو َّظااهرََّّهَّاساتن اطَّ ال اا َّاَّ المقاا ،بن اَّه،َّو انيسااةنَّبنماطَّالقارا أَّالتفاعلي ام

،َّةَّللدالااةَّعليااهَّقاالَّالعاار َّاللقااو َّالمتواطااأَّعليااهالمعناادَّالااذ َّساايقتَّاآليااةَّالقرآني اا
ال ااريصَّعلاادَّتصاافيةََّّلَّالصااوقل َّ عا ااةَّالمتلق ااَّمت صاا َّهااذاَّااسااتن اط ََّّو ال ساااهَّبن َّ

َّريمالقارآنَّالكا ارا أََّّ،َّومداوماةويا  ََّّماةَّذكارَّاللاهَّعا  َّاوَّمد َّ اطنه،َّوصق َّمارآأَّ ل اه
قاالََّّت يارَّ  ياالَّةَّمست صارأ،َّترمالَّألادَّالتفاعاا َّواانفعاا َّ اتاوأَّآياتاه،دي ا ارا أَّتع  َّ

                                                 

(َّالت يااانَّقاالَّعلااومَّالقاارآن،َّم ماادَّعلاالَّالصااا ونل،َّمكت ااةَّالق الاال،َّدمشااا،َّومؤسسااةَّمناهاا َّالعرقااان،1َّ)
  193،ََّّص2َّ،1351َّ يروت،َّط

لَّ(َّروحَّالمعاااانلَّقااالَّتفسااايرَّالقااارآنَّوالسااا آَّالم اااانل،َّب اااوَّالفضااا َّشاااسانَّالااادينَّالسااايدَّم ماااودَّاآللوسااا2)
،1َّ،َّا2001،َّ ياروت،1َّال ار َّعطياة،َّدارَّالكتانَّالعلمياة،َّطال قداد ،َّض طهَّوص  ههَّعللَّع اد

دمَّلاهَّوعلااَّعلياههَّشا سةهَّلطاا  َّالمانن،َّا انَّعطاا َّاللاهَّاإلساكندر ،َّ اوانظرَّتعريفاتَّبيرَّمَّ 5ص
قالَّعلاومََّّاإلتقاانَّ 154-155،َّص1332،َّدمشاا،1َّالر منَّالع ،َّدارَّال شاا ر،َّطالشيخَّيالدَّع د

الر منَّ اانَّب االَّ كاارَّالساايوطل،َّ اادمَّلااهَّوعلاااَّعليااههَّم ماادَّشااري َّسااكر،َّالقاارآن،َّيااا َّالاادينَّع ااد
-320صََََََََََََّّّّّّّّّّّّ،2َّ،َّا1359،َّالرياااجَّ،1َّمعااار ،َّطرايعااههَّمصااطفدَّالقصاااص،َّمكت ااةَّال

ال ليمَّالنياار،َّدارَّالتفسايرَّاإلساامل،َّتريماةهَّد َّع ادوانظرَّماَّكت اهَّيولدتساسرَّقالهَّماذاهنََّّ 325
 ََّّ 234-259،َّص203-205،َّص1355،َّ يروت،2َّا رب،َّط
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ةَّتااو لَّ ساااَّاآلياااتَّأي ا ي ااَّمعااانل ََّّالمصااف د،َّوقاالَّ ل ااهَّالمعل اااَّ اللااهَّتعااالد،َّويدانااه
تهَّقيه،َّورا عسااهَّوهاوَّشارطَّومن ل ََّّ ل َّهَّقلَّالسلو َّالروَّ،َّعلدَّن وَّيوا  َّ ال َّالمتلو أ

ة،َّوتلكااامَّ كااامَّعلااادَّصاااداَّهااذصَّالمعاااانلَّاإلي ا ي ااايشااتم َّعلااادَّا تااارا َّوتن يااه،َّأذَّي َّ
َّةةَّبوَّاإلسقاطي َّفي َّعدمَّاندرايساَّقلَّالتأوياتَّالتعس َّ كمَّعلدَّي َّ،َّوَّاإلشارية ََّّالتأويات َّ
و ااينَّظاااهرََّّ ينساااَّ ااأنَّيمكاانَّاليمااآ ََّّ،ةَّالمرقوضااةبوَّال اطني ااَّبوَّالسااييفةَّالمذمومااة

َّ،َّوالمعنادَّالظااهر  َّ ينَّالمعندَّاإلشار  ََّّاآليةَّمنَّ يالَّالمما لةَّوالمشا سةَّوالموا اأ
َّ،َّويامسااساهَّبن ااهَّاَّيصاات َّاآليااةَّألياا َّأظسااارصَّقاالَّبصاا َّالوضااآَّيقتَّبلفاااظ َّالااذ َّساا

 َّيقاو َّا انَّعاشاورَّعلمَّالتفسايرَّالظااهرَّب كامَّالكامَّقلَّعلمَّاإلشارأَّأاَّلمنَّبتقن
ةَّقلَّ عجَّآياتَّالقارآنَّمانَّمَّ هَّبه َّاإلشاراتَّمنَّالصوقي َّماَّيتكل ََّّابم َّ"َّقلَّتفسيرصه

،َّقين قاالَّبنَّتعلمااواَّصا،َّولكاانَّ تأوياا َّون ااوَّاَّتياار َّعلاادَّبلفاااظَّالقاارآنَّظاااهر ََّّمعااانَّ
اآلياةَّتصالتََّّللقارآن،َّ ا َّيعناونَّبن ََّّسمَّقلَّذلا َّتفساير َّكام ََّّعونَّبن َّسمَّماَّكانواَّيد َّبن َّ

،َّولااامَّهاَّأشااااراتَّو َّسااامَّسااام َّقااالَّذلااا َّبن ََّّمَّقياااه،َّو سااا كمللتم ااا َّ سااااَّقااالَّتااارجَّالماااتكل َّ
،َّوهااوَّماانَّهَّالق الاال َّو اادَّتن  ااَّ(1)سمَّ ااو َّال اطنيااة" ،َّق ااذل َّقاااراَّ ااول َّوهاَّمعااانل َّيساام َّ

َّهااذَّنَّأن َّلي ااي ََّّماانَّ  اا ؛َّبر ااانَّالع ااارأَّواإلشااارأَّألاادَّهااذاَّاا تاارا  اََّّاإلشااارات ََّّصم اا  
قالَّسايااَّكاماهََّّالق الال ََّّاَّعلدَّال اواطنَّمانَّذكارَّالظاواهر َّيقاو تعدوَّكونساَّتن يس َّ

َّ،والقلاانَّ يااتَّه(2)اَّقيااهَّكلاان"اَّتاادي َّالما كااةَّ يت اا"َّهالشااري َّعلاادَّال ااديالَّالن ااو  َّ
َّالقضان ََّّاستقرارهم َّوالصفاتَّالردي ةَّم ا  ََّّهم،َّوم   َّطَّب ر َّهوَّمن  َّالما كة،َّومس  َّ

ديلاهَّالما كاةَّنا  اة،َّقاأن دَّتَّوالشسوأَّوال قدَّوال سدَّوالك رَّوالعينَّوبيواتساَّكان َّ
طةَّاتعاااالدَّقااالَّالقلااانَّأاَّ وساااَّالعلااامَّاَّيقذقاااهَّاللاااهَّوناااور ََّّوهاااوَّمشااا ونَّ اااالكان 

 الكلاان"َّهااوَّالقضاانَّوَّ"َّال ياات"َّهااوَّالقلاان َّ لفااظَّ"َّولسااتَّب ااو َّالمااراد ََّّالما كااة    
                                                 

تفساايرَّالت رياارَّوالتنااوير،َّم ماادَّالطاااهرَّا اانَّعاشااور،َّدارَّساا نونَّللنشاارَّوالتو يااآ،َّتااونس،َّد َّت،َََّّّ(1)
   54،َّص1ا

،َّالقااهرأ،1َّط(َّمسندَّب مدَّ نَّ ن  ،َّ ققاهَّوشار هَّووضاآَّقسارساههَّ ما أَّب مادَّالا ين،َّدارَّال اديال،2َّ)
  (19235 َّ)350،َّص12،َّا1333
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لَّب ااو َّهااوَّتن يااهَّعليااه،َّوقااراَّ ااينَّتع ياارَّالظااواهرَّألاادَّوالصاافاتَّالمذمومااة،َّولكن اا
َّال واطن،َّو ينَّالتن يهَّلل واطنَّمنَّذكرَّالظواهرَّمآَّتقريرَّالظواهر،َّقفار ا َّال اطنية َّ

ااعت اااار،َّوهاااوَّمسااال َّالعلماااا َّواأل ااارار؛َّأذَّمعنااادََّّهاااذصَّطرياااا ََّّذصَّالد يقاااة؛َّقاااإن َّ سااا
مصااي ةََّّكماااَّياارىَّالعا اا  ََّّ،قتصاارَّعليااهكاارَّألاادَّتياارص،َّقاااَّي َّماااَّذ ََّّر َّ  ااع َّااعت ااارَّبنَّي َّ

اااامنسااااَّر َّ  ااااع َّ ااااأنَّي ََّّلقياااارص،َّقيكااااونَّقيساااااَّلااااهَّع اااارأ َّ اَّعرضااااة َّاَّألاااادَّالتن يااااه؛َّلكونااااهَّبيض 
نقاان،َّقع اورصَّمانَّتيارصَّألادَّنفساهَّمانَّنفساهَّألادَّالادنياَّ صاددَّااَّلمصا ن،َّوكون َّل

ااَّبصا َّالاادنياَّع اارأ َّ اَّمانَّال يااتَّالااذ َّهااوَّ نااا َّاليلاااَّألاادَّم مااودأ،َّقاااع رَّبنااتَّبيض 
لصاافته،َّاَّلصااورته،ََّّم َّالقلاانَّالااذ َّهااوَّ يااتَّ نااا َّاللااهَّتعااالد،َّوماانَّالكلاانَّالااذ َّذ َّ

ََّّ(1) ةعي َّ  َّةَّوهلَّالس َّةَّونياسة،َّألدَّالروحَّالكل ي َّوهوَّماَّقيهَّمنَّسيي َّ
علاادَّأييااادََّّال ااديالَّتأوياا َّهَّأليااهالااذ َّين  ااَّالمعناادَّاإلشااار  ََّّين ناالَّاسااتياص َّ

،َّواَّعااانَّطريااااَّالمما لاااةَّوالمشاااا سة،َّ  ياااالَّاَّينفااالَّالمعنااادَّالظااااهر ََّّمعنااادَّماااوا َّ
ن َّهيتعااارجَّمعاا ،َّ(2)آياارَّماااَّيتما اا َّمااآَّمعناااصَّالظاااهرَّولكاانَّماانَّمسااتوىَّويااود  َّ،َّوا 

َّلقو  َّال ديالَّقلَّالعر َّالَّالم اشرَّالذ َّيشيرَّأليهَّلفظ ََّّقإذاَّكانَّالمستوىَّالويود  َّ
الااذ َّهااوَّال يااوانَّالمعاارو ،َّقااإنَّالمسااتوىََّّالااذ َّنتيااذصَّللسااكن،َّوالكلاان ََّّهااوَّال ياات
واََّّالذ َّاَّيانقجَّالمعنادَّالظااهر ََّّاآليرَّالموا  َّلهَّقلَّالمعندَّاإلشار َّالويود  َّ

الذ َّوضآَّمنَّ انَّااعت ارَّقالَّماوا اأَّال ياتَّمانَّيساة،ََّّيتعارجَّمعه،َّهوَّالقلن َّ
التاالَّوضااعتَّماانََّّوالشااسوأَّوال اارصَّص َّر َّالش ااوَّالمذمومااةَّكالقضاانَّوال قاادََّّوالصاافات َّ

المشاااا سةََّّعااانَّالقاااو َّبن ََّّالكلااانَّمااانَّيساااةَّبيااارى،َّوتنااال ََّّأا اااانَّااعت اااارَّقااالَّماااوا َّ
َّوالمما لةَّبمرانَّ ا مانَّ ينَّالطرقين،َّوواصانَّ ينسما 

                                                 

  92،َّص1(َّأ يا َّعلومَّالدين،َّالق الل،َّا1)

لَّالقرناااطلَّالشاااط ل،َّأ ااراهيمَّ اانَّموساادَّالليمااَّ(َّانظاارهَّالمواققاااتَّقاالَّبصااو َّالشااريعة،َّب ااوَّأساا اا2)
،َّيااراَّآياتااهَّاللااهَّدرا هَّالشاايخَّع داللااهَّدرا ،َّوضااآَّترايمااههَّم ماادَّع دالمااالكل،َّشاار هَّويااراَّب ادي ااه

-502،َّص5،َّا9َّ،2003الشاقلَّم مد،َّدارَّالكتنَّالعلمياة،َّطوقسرسَّموضوعاتههَّع دالسامَّع د
505  
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ماانَّاليطااانَّالااذ َّوضااآَّقاالَّاألصاا َّللدالااةَّعلاادََّّبوَّالع ااور ََّّلتن يااه َّوم اا َّهااذاَّا
َّعلدَّبمرَّويود  ََّّ-ع رَّالتم ي َّوالتوا  َّوالتشا ه-َّمعي ن،َّألدَّالتدلي َّ هَّبمرَّويود  َّ

َّ؛َّذلااا َّبن َّةدَّ ااساااتعارأَّالتم يلي اااةَّقااالَّمااااَّيسااام َّساااعتَّلاااهَّال اتاااةَّالعر ي ااالاااه،َّات ََّّمنااااظرَّ
ارأَّمطاااا اَّلوسااالونَّالاااذ َّيعمااا َّ اااهَّالتأوياااا َّالاااذ َّتعمااا َّ اااهَّهاااذصَّااسااااتعَّاألسااالون َّ

َّويما لاهَّ،َّألادَّمااَّيوا ياهمعنااصَّاألصالل ََّّقلَّالع ورَّمنَّظاهرَّاللفاظَّمانَّ ياالَّشار  َّاإل
َّهالمتن ل ََّّةَّ و  َّ،َّومنَّبم لةَّااستعارأَّالتم يلي َّمنَّمعندَّأشار  َّ

َّماااااااااااااريجَّ َّذاَّقاااااااااااااٍمَّمااااااااااااار  َّومااااااااااااانَّي ااااااااااااا  
 

َّمااااااااااار اَّ اااااااااااهَّالماااااااااااا  َّ(1)َّالااااااااااا  ااَّيياااااااااااد 
 

َّنتيياة ََّّذ َّييادَّقالَّقماهَّمارارأ َّالاَّياد َّعلادَّبن ََّّقأص َّالمعندَّقالَّكاامَّالمتن ال َّ
رأَّالماا ،َّاَّقالَّقماه،َّولايسَّذلا َّمانَّماراالا ا َّمار ََّّالما َّالعذن ََّّمرجَّما،َّييدَّمذاا

ن َّ َّلإلشااارأَّ ااهَّألااداسااتعارَّهااذاَّالكااام،ََّّلكاانَّالمتن اال َّماااَّماانَّماارارأَّاللسااانَّوالفاام َّوَّوا 
الشاعرََّّةَّعلدَّتاذو ايمل َّالقدرأَّاإل داعي ََّّ،َّيتم   َّقلَّ ا َّمنَّاآير ََّّمعندَّويود  َّ

،َّاَّالشاعرَّال سان َّالاذ َّقياهَّاَّي سانَّتاذو ََّّ،َّقسوَّ س نَّذلا َّالعيان َّالعاللَّالفصا ة َّ
دَّاللااهَّعليااهَّصاال ََّّ َّالماار َّ قااو َّالن ال َّو اادَّيتم  اَّ (2)علاامَّواَّدرايااةَّ ا َّينتقاادصَّماانَّتيار

االاادإَّالمااؤمنَّماانَّي َّاَّي َّ"َّمهوساال َّ ،َّللدالااةَّاَّعلاادَّمعناااصَّاألصاالل ََّّ(5)تين"ماار ََّّوا اادَّر  
رَّ َّ هَّعلدَّمنَّيكر َّتم  َّكأنَّي َّويدانيه،ََّّولكنَّللتم ي َّعلدَّماَّيوا  َّالمعندَّاألصلل َّ

َّعلدَّنفسهَّالمصا نَّواآلقات َّ،َّقيير َّعظَّ هدونَّبنَّيت ََّّاليطأَّنفسهَّمراتَّومرات
ااست ناسَّ هَّقلَّسايااَّال اديالَّعانَّالمما لاةََّّآيرَّ دَّيصت ََّّةَّنورَّ اتل َّو م َّ

ة،َّوهوَّأشاري ََّّيهَّمنَّمعانَّوماَّيست يرصَّقلَّويدانَّمتلق ََّّبوَّال دي ل ََّّالقرآنل ََّّ ينَّالنص َّ
                                                 

الر منَّال ر ااو ل،َّرايعااههَّد َّيوساا َّالشاايخَّم ماادَّال قاااعل،َّدارَّوضااعههَّع اادَّمتن اال،(َّشاارحَّديااوانَّال1)
   135،َّص2 َّا1َّ،2004الكتانَّالعر ل،َّ يروت،َّط

الر منَّ  نكااةَّالمياادانل،َّدارَّوقنونسااا،َّوصااورَّماانَّتط يقاتسااا،َّع ااد(َّال اتااةَّالعر يااةهَّبسسااساَّوعلومسااا2َّ)
  299،َّدمشا،َّص1َّ،1339القلم،َّط

   (2150 َّ)13،َّص5هَّال يار َّومسلم،َّم مدَّ نَّقتوحَّال ميد ،َّا(َّاليمآَّ ينَّالص ي ين5)
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 َّوقالَّالقارآنَّالكاريمَّبم لاةَّتيارَّ ليلاةَّمانَّهاذاَّمناهَّ اتةَّالتش يه،َّواَّسيماَّالتم يلل َّ
ُال ه ُ ﴿َّالنور،َّمنساَّ ولهَّتعالده  ُ ثأه ُُ مأ ثأه ُثأمأ َأ يأهك ل  ُْأو  ُالل ه   ُو ون  هن  ه  واُم  ُات خأ ُ ينأ ب هوت  ال عأن ثأ

ُلأبأي تُ  ب ي وت  ُال  هأنأ ُْأو  إ ن  ُبأي تكًُوأ ونُأ ات خأ أت  ُثأكن واُيأع لأم  ُلأو  هَّتم يا َّ الاةَّأن اَّ(1)﴾ال عأن ثأب وت 
يذونَّآلسةَّتيرَّ َّالذينَّيت َّأول ةَّ أيرىَّع رَّالتشا هَّال اص َّ ينَّال التين،َّقويودي َّ

واََّّماااَّيركنااونَّألاادَّركاانَّواهاانَّاَّيضاار َّاللااهَّيركنااونَّألاايسمَّقاالَّالمعاااإَّوالماا  ،َّأن َّ
 َّعلادَّبنَّضارنَّ َّهذاَّالمعندَّ  يتَّالعنك وتَّالذ َّهوَّبوهنَّال ياوتينفآ،َّو دَّم  َّ

مَّمانَّالط يعاةَّالتالَّهالَّالم  َّعلدَّهذاَّالن وَّيرادَّمنَّضامنَّمااَّيارادَّمناه،َّبنَّناتعل َّ
اايااوا  َّالقاارآنَّاللفظاال،َّقااالنظرَّوالتفك ااَّويااود  ََّّ من لااةَّ اارآن العنك ااوتَّ َّقاالَّرَّوالتأم 

يشا هَّالمعنادَّالاذ َّذكارصَّالقارآنَّالكاريم،ََّّدَّمااو يتساَّالواهنَّين قالَّبنَّي يارَّقينااَّمعن ا
مااانَّآيااااتَّاللاااهََّّ-وهااالَّكاااذل َّ-تقااادوَّصاااورأَّالعنك اااوتَّو يتسااااَّالاااواهنَّآياااةَّوعند اااذٍَّ
عليساااَّالقاارآنَّالكااريم،َّوالتااالََّّد  ََّّ َّالتاالة،َّت ياارَّقيناااَّمعااانلَّكتلاااةَّاَّاللفظي ااالط يعي اا

اَّالتم ي َّانطا  اَّا َّس َّن ََّّتم  لتَّقيمنَّيركنَّألدَّع ادأَّتيرَّالله َّقإذاَّكانَّالقرآنَّالكريم
َّالط يعااةَّماانَّال كمااةَّكااذل َّبنَّينظاارَّاإلنسااانَّألاادَّماانَّاإلنسااانَّألاادَّالط يعااة،َّقااإن َّ

قيساَّماَّيما  َّماَّقلََّّألن َّ،َّوااعت ارَّ َّوالتفك رللتأم ََّّالمفتوحَّعلدَّكونساَّكتانَّال ا َّ
التم يا ََّّالتالَّقيسااَّمانَّالمعاانلَّمااَّيصات ََّّآياتهوََّّالكريمَّوكذل َّبلفاظَّالقرآنَّاإلنسان،

،َّماااآَّ قاااا َّمعاااانلَّاآليااااتَّالقرآنياااةَّعلااادَّمرادهااااَّ اااهَّعلااادَّب اااوا َّاإلنساااانَّوتقل  اتاااه
ةَّساوىَّتلا َّالمعاانلَّاإلي ا ياةَّالتاالَّاألصالل؛َّوعلادَّذلا َّقليساتَّالتاأوياتَّاإلشاااري َّ

قاَّيلقيهَّواَّي  َّم لهََّّتا آَّللمعندَّاألصلل،َّاآليات،َّوالمعندَّاإلي ا لاَّتو لَّ س
ََََّّّّواعت ار ا َّواَّيوا يه،َّولكنَّيقار هَّويدانيهَّتأم ا َّ

َّاإلشارأَّعلدَّبن ا َّ ا ةهَّو دَّصن َّ عجَّالمفسرينَّبنوار َّ

                                                 

  41(َّالعنك وته1َّ)
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األو هَّمااااَّكاااانَّييااار َّقياااهَّمعنااادَّاآلياااةَّميااارىَّالتم يااا َّأل اااوا َّشااا يسةَّ اااذل َّ
اَّقيهَّكلن"َّالذ َّاَّتدي َّالما كةَّ يت َّ"َّسذاَّالنورَّ  ديالهلَّمَّالتم ي د َّالمعند،َّو دَّتق
َّ ذكرصَّالق الل َّ

ةَّألدَّالسمآ،َّال انلهَّبنَّيكونَّللقو َّالمسمورَّمعندَّيس اَّمنَّصورتهَّالصوتي َّ
َّ ل هَّله،َّوذل َّمنَّ انَّانشقا َّذهنَّالسامآَّ ماَّييو َّقلَّمعناصَّالموضور ََّّهوَّتير َّ

َّم يلَّالادينَّ ان ََّّعلدَّماَّشق َّ هَّ ل ه َّويسملَّالشيخ َّهَّل َّ،َّقيتأو َّياطرصَّعندَّالسماروَّ
ه﴿ََََََََََََّّّّّّّّّّّّومناهَّ او َّاللاهَّتعاالدهَّا مانَّاإلشااراتَّساماع ََّّعر لَّهاذاَّاللاون َّ اُ ُأُنُ مأ

ههيُيأُ ُ ال هه ااَّ(1)﴾َّ...ُعُ فأُش  َّذ ،َّأشااارأَّألاادَّأذا َّالاانفسَّلر  ََّّن َّقيساامآَّالسااامآهَّم  سااا،َّذ  
  َّويشاا هَّهااذاَّماانَّتياارَّ ااانَّالتفساايرَّ كايااةَّب اادَّ ينَّالشاافعادَّتصاايرَّماانَّالمقاار َّ ت اا
اَّقلم اَّ،شالَّعلياهقق ََّّ، داناَّرأ َّش َّع ََّّاَّقلَّالسواَّيناد هَّالييار َّرقينَّالذ َّسمآَّ ا ع َّاالع

ذاََّّ ماَّسامعتهَّيقاو َّاليياارَّالعشارأَّ اداناَّبوَّهققا َّ؟تشلَّعلي َّمم ََّّهبقااَّ ي َّله وا 
َّللسامآَّقلَّهذاققدَّتم   ََّّ(2) قكمَّتكونَّ يمتلَّو يمةَّبم اللَّ،كانتَّ يمةَّالييارَّهذص

َّ،َّاَّالمعندَّالذ َّعناصَّالمناد  َّوب اسنسمَّالناسَّاليطانَّمعندَّالييارَّمن
هَّماااَّكااانَّماانَّ ااانَّالع اارأَّوالموعظااة،َّوهااوَّشااأنَّبهاا َّالنفااوسَّال ي ااةَّالتاالَّال الااال

ياادتسا،َّقااإذاَّساامآَّدَّوَّشاال ،َّوتقتاا سَّال كمااةَّبن ااَّتاادمنَّمرا  ااةَّب والسااا،َّوتنتفااآَّماانَّكاا  َّ
هعأُفأُ﴿َّههَّتعالدالسامآَّمنسمَّ ول َّ أُفأُُُُأوُ س هالرُ ُونُ عأهرُ ىُف ُصأ هأ هْأُُكه ُنأ ُ خأ بن لاوصََّّ(5)﴾اليُ ب هاُوُأ ًُخ 

المعار َّالعلياَّتكونَّعا  تهََّّالقلنَّالذ َّيعصلَّرسو َّوبيذواَّمنهَّبن ََّّ،علدَّبنفسسم
َّ(4)عليه َّو اا َّ

   :اإلشاري   في تأصيل التأويلنظرات 

                                                 

  233(َّال قرأه1َّ)

القنل،َّوقياارَّال ساانَّالاادهلو ،َّ ااديملَّكتاانَّيانااة،َّكراتشاال،َّرحَّسااننَّا اانَّمايااة،َّالساايوطل،َّوع ااد(َّشاا2)
اللاهَّاإلشا يلل،َّمكت اةَّ َّالعا  ةَّقلَّذكرَّالموت،َّع ادال اَّ انَّع ادالر منَّ انَّع د509ص،1َّد ت،َّا

  193،َّص1،َّا1َّ،1359دارَّاأل صد،َّالكويت،َّد

  19(َّالم  م  ه5َّ)

  59-53،َّص1َّ(َّتفسيرَّالت ريرَّوالتنوير،َّم مدَّالطاهرَّا نَّعاشور،َّا4)
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دَّاللاهَّ،َّصل َّقلَّ عجَّمساراتَّالتفسيرَّوالتأوي َّعلدَّعسدَّالن ل ََّّ  َّمنَّيتأم ََّّأن َّ
اال َّعليااهَّوآلااهَّوساا ةَّنَّالكااريم،َّبوَّ األ اديااالَّالن وي اااَّ ااالقرآم،َّسااوا َّماااَّكااانَّمنساااَّياص 
انَّاللاهَّعلايسم،َّو عاتَّللصا ا ة،َّرضاوََّّاَّيمكنَّاستياصهَّمنَّو ا آ َّالشريفة،َّبوَّمم َّ

َّاَّمرتكااا اتَّهالتااالَّيمكااانَّعاااد ََّّةعلااادَّ عاااجَّالمظااااهرَّالتأويلي اااَّساااينتسلَّألااادَّالو اااو 
،َّويأتلَّعلادَّربسَّا ق اَّةالمعمو َّ هَّعندَّالصوقي ََّّاإلشار  ََّّلمفسومَّالتأوي َّتأسيسية َّ

رضاالَّاللااهََّّ،اس اانَّع  اااَّماانَّتفساايرَّوتياارصَّماااَّنقلااهَّالقرط اال ََّّة َّالتأويلي ااَّالمظاااهر ََّّهااذص
َُ مُأالسُ ُنُأمُ ُُُأزُأنُ ْأُ﴿َّ ولهَّتعالدهَّقلَّ،عنسما هُك ًَُمأ هفأُُك  اا َّا انََّّ(1)﴾كهُأرُ وُأقأهب ُُة ُيأهوُ وُ ْأُُتُ كلأُسأ

ًَُ﴿َّاسَّرضاالَّاللااهَّعنسماااهع  اا ههك ُمأ  َ ك ُالس ههمأ ههنأ ُم  ُأ ههزأ يأههة ُ﴿َّ،ا ااا هَّ رآن ااَّ﴾ْأن  و  ُْأو  ههكلأت  ُفأسأ

هأك يأة ُ﴿"َّنَّك يرهاو ا َّا َّ(2)األوديةهَّ لونَّالع اد" " ا هََّّ﴾ب قأوأر  و  ُْأو  هأكُفأسأكلأت  َّ﴾ب قأهوأر 
ساآَّلك يارَّا،َّومنساَّمانَّاَّيت َّاَّك ير َّهوَّأشارأَّألدَّالقلونَّوتفاوتسا،َّقمنساَّماَّيسآَّعلم َّ

اَّ ااالقرآن،َّأشااري ََّّتاأويا ََّّ َّا انَّع ااسَّالمااا  َّققادَّتااأو ََّّ(5) ا َّيضااياَّعنساا" َّ،مانَّالعلاوم
َّينَّالمااا َّوالقاارآن،َّنياادَّبن َّاألماارَّاليااامآَّ ااَّقاالَّ قلااونَّالع اااد،َّوعناادَّالنظاارَّواألوديااة َّ

َّنَّت ياااااَّ ااااهَّاأليااااااَّوالقلااااونَّواألرواح،َّوكااااذل َّالقاااارآا  َّماااانَّصاااافاتَّالمااااا َّاإل ياااا
،َّتتفااوتَّقالَّالضاياَّكليسمااَّبوعياة ََّّ ينَّاألوديةَّوالقلونَّبن ََّّ،َّوكذاَّاليامآ َّوالمعار 

سااآَّللمااا َّالقلياا ،َّوكااذل َّسااآَّللمااا َّالك ياار،َّومنساااَّماااَّيت َّ،َّقماانَّاألوديااةَّماااَّيت َّعةوالس اا
درا َّالمعااار َّاإللسي ااَّالقلااونَّتتفاااوتَّماانَّ يااالَّالضااياَّوالسااعةَّقاالَّققااهَّالاادين، ة،َّوا 

َّة اني َّواإلشاراتَّالر  َّ

                                                 

  19(َّالرعده1َّ)

،1َّعلميااة،َّطاللااهَّم ماادَّ اانَّب ماادَّاألنصااار َّالقرط اال،َّدارَّالكتاانَّال(َّاليااامآَّأل كااامَّالقاارآن،َّب ااوَّع د2)
  201،َّص3،َّا1355 يروت،َّ

بصااولههَّطااهَّع اادالرؤو َّسااعد،َّيااراَّ قاااَّ(َّتفساايرَّالقاارآنَّالعظاايم،َّب ااوَّالفاادا َّعمااادَّالاادينَّ اانَّك ياار،5َّ)
  959-953،َّص2،َّا2009،َّالمنصورأ،1َّاللهَّالمنشاو ،َّمكت ةَّاإليمان،َّطب ادي ههَّع د
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َّرضلَّاللهَّعنسما،َّقلَّن و َّساورأَّالنصارهَّ،ع اسَّيقربَّا ن ََّّوقلَّالسيااَّنفسه
َََذِإ﴿ َََن اَءا َجَ ََاْلَو اهلِل ُرص َ م،َّوسااال ََّّوآلاااهَّدَّاللاااهَّعلياااهصااال ََّّ،وقااااأَّالرساااو َّ ااارن ََّّ﴾...ُحت ف َ

لمعنادَّالاذ َّبشاارَّألياهَّاَّماآَّبن ََّّهوَّبي َّرسو َّاللهَّصالدَّاللاهَّعلياهَّوسالم""َّقيقو ه
وقالَّ اد اةََّّا اَّأشااري َّاساتن اط ََّّمنسااَّهَّاساتن طهولكن اَّ،(1)بلفااظَّاآلياةليسَّقلَّمنطاواَّ

َّ   َّقيااا نلَّي رياا  َّ"َّمهوساال ََّّوآلااهَّدَّاللااهَّعليااهيقااو َّالرسااو َّصاال ََّّوالمعاارااَّاإلساارا 
نا َّمنَّل ن،َّقايترتَّالل ن،َّققا َّي ري  َّ إنا َّم َّقد  ََّّ،(2)ايترتَّالفطرأ" "هَّنَّيمرَّوا 

ََّّ الل نَّعلدَّالفطرأَّمنَّ انَّالرم َّواإلشارأ 

ااَّ،بوَّالرماا   ََّّبصااو َّالتأوياا َّاإلشااار  ََّّيمكاانَّاسااتياصَّ عااج َّوَّ قاالََّّاَّساايامم 
ةَّالشاريفة،َّوردتَّقلَّ عجَّاأل اديالَّالن وي اَّعلدَّتيرَّظواهرَّمعانيسا،َّبلفاظََّّتأوي 

َّ(5)ة"الاركنَّوالمقااامَّيا وتتااانَّمانَّيوا يااتَّالين ااَّأن َّ"َّهمدَّاللاهَّعليااهَّوساال َّمنسااَّ ولااهَّصاال َّ
َّوآلااهَّدَّاللااهَّعليااهصاال ََّّ،الن اال ََّّاَّ نااا َّماانَّال يااارأ،َّولكاان َّسمااقظاااهرَّالااركنَّوالمقااامَّبن َّ

اَّ ولهَّوم لهَّبيض ََّّسماَّعندَّاللهَّتعالد يبشارَّألدَّيوهرَّهذينَّالمكانينَّو قيقت ََّّ،موسل َّ
قاااال يرََّّ(4)ال يااارَّاألساااودَّيماااينَّاللاااهَّقااالَّاألرج""َّمهوسااال ََّّوآلاااهَّدَّاللاااهَّعلياااهصااال َّ

األساااودَّمعلاااومَّمااانَّ ياااالَّالشاااك َّواللاااونَّوالصاااا ة،َّومعنااااصَّقااالَّالعااار َّاللقاااو َّاَّ
                                                 

،َّ يااروت،5َّالر منَّا اانَّاليااو  ،َّالمكتاانَّاإلسااامل،َّطرَّقاالَّعلاامَّالتفسااير،َّب ااوَّالفااراَّع ااد(َّ ادَّالمسااي1)
 َّوقااتتَّال ااار َّ شاارحَّصاا يتَّال يااار ،َّب ماادَّ اانَّعلاالَّ اانَّ ياارَّالعسااقانل،293َّ،َّص3،َّا1354

وم يلَّالدينَّاليطين،َّدارَّالفكارَّللط اعاةَّوالنشار،َّد َّال ا لَّياَّوتص يتَّوتر يمهَّم مدَّقؤادَّع دت ق
 وقيهَّيوا َّتأوي َّالقرآنَّ ماَّيفسمَّمنَّاإلشارات" "َّ َّوقيهَّيقو ه959َّ،َّص5ت،َّا

(َّصاا يتَّاليااامآَّالصااقيرَّو ياداتااه،َّيااا َّالاادينَّالساايوطل،َّت قياااهَّناصاارَّالاادينَّاألل ااانل،َّالمكتاان2َّ)
  209،َّص1،َّا1393،َّدمشا،1َّاإلسامل،َّط

  153،َّص5ا،َّالسا اَّنفسهَّ(5)

 ااااس،َّأساااماعي َّ ااانَّم مااادَّ(َّانظااارَّقااالَّتفصاااي َّالكاااامَّعلااادَّال اااديالَّقااالهَّكشااا َّاليفاااا َّوم يااا َّاإلل4)
العيلااونلَّاليرا اال،َّبشاار َّعلاادَّط عااهَّوتصاا ي هَّوالتعلياااَّعليااههَّب ماادَّالقاااإ،َّمؤسسااةَّالرسااالة،َّ

  543ََّّ-545،َّص1،َّا1353،َّ يروت،4َّط
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 َّ يماينَّاللاه،َّويميناهَّتعاالدَّتيانَّؤو َّاَّي َّهَّهنة،َّولكن َّص َّ مفسومَّال يري َّىَّماَّيت َّيتعد َّ
العا ااةَّالظاااهرأَّاليامعااةَّ ااينَّال ياارَّاألسااودَّويمااينََّّال ااد َّوالكياا ،َّولعاا  ََّّعاانَّمناا  ص

عادأَّتق ي َّاليدَّقلََّّاَّبن َّاألسود،َّكم ََّّلونَّال ير َّ،َّقال ييجَّيق  َّاللهَّهلَّعا ةَّالتق ي 
َّوآلاهَّدَّاللاهَّعلياهصال ََّّ،اَّلا ترامَّوالت ييا  َّويقاو أظسار ََّّمتداولة ََّّمآَّاإلسامل َّتالمي
الااريتَّماانَّروحَّاللااه،َّتااأتلَّ الر مااةَّوتااأتلَّ العااذان،َّقااإذاَّ"َّهقاالَّ ااديالَّآياار ََّّم،وساال َّ

َّقظااهرَّالاريتَّ(1)ها"هاا،َّواساتعيذواَّ اللاهَّمانَّشار َّوهاَّواساألواَّاللاهَّيير َّربيتموهاَّقاَّتسا  َّ
َّة،َّولكاان َّةَّولااهَّيصا صااهَّالفي يا ي ااا َّوهااوَّظاااهرأَّط يعي ااهَّهااوَّبن ااَّقاالَّالعاار َّاللقااو 

ن َّرساااو َّلااامَّيقااا َّعنااادَّظااااهرَّالمعنااادال َّييااااو ََّّمااااَّبشاااارَّألااادَّمعنااادَّآيااار َّ،َّوا  تي ااال 
وقالَّ اديالَّالاريتَّمانَّروحَّاللاه ََّّ،َّوهاوَّبن َّالمعندَّالمتواطأَّعليهَّقلَّالعر َّاللقاو  َّ

 االواهَّالمفلاسَّمانََّّبتادرونَّمانَّالمفلاس؟مهَّ"وسال ََّّوآلاهَّدَّاللهَّعليهس،َّيقو َّصل َّل َّف َّالم َّ
تلَّياأتلَّياومَّالقياماةَّ صااأَّوصايامَّمنَّبم َّالمفلسََّّأن َّ"َّليسَّلهَّدرهمَّواَّمتار َّققا ه

و كاأ،َّويأتلَّ ادَّشاتمَّهاذا،َّو اذ َّهاذا،َّوبكا َّماا َّهاذا،َّوساف َّدمَّهاذا،َّوضارنَّهاذا،َّ
ياذَّمانَّيطايااهمَّهَّ   َّبنَّي قضدَّماَّعليهَّب َّ سنات ََّّت َّي َّن َّقي عطدَّهذاَّمنَّ سناته،َّقإنَّق َّ

لقاادَّبقضااتَّأيا ااةَّالصاا ا ةَّعاانَّالسااؤا َّ ماااَّاََّّ(2)طاارحَّقاالَّالنااار" َّيااهَّ اام َّقطر ااتَّعل
وآلاهََّّدَّاللاهَّعلياهصال ََّّالرساو ،َّيقادرَّالمعندَّالظاهرَّللمفلسَّقالَّالعار َّاللقاو ،َّلكان َّ

َّآيار ََّّمنَّمستوىَّويود  ََّّ،َّاستمد صاللقو  ََّّمعناصَّد ىيديد اَّيتعَّبضا َّأليهَّمعندَّم،وسل َّ
الادين،َّواإلقااسَّعادمَّقسامَّ قيقاةَّوََّّال سانةَّوالمعاملةَّال ميدأَّاألياافقدانَّ َّموصو 

َّمنَّال سنات 
اااَّأن َّ المعاااانلَّالمتواطاااأََّّالتااالَّقا اااتَّ َّقااالَّميماااورَّهاااذصَّالمعاااانلَّاليديااادأ َّالمتأم 

تلااا َّالتااالََّّةَّتيااار َّياتَّويودي اااة،َّوالتااالَّتنتمااالَّألااادَّمساااتوَّعليسااااَّقااالَّاألعااارا َّاللقوي ااا
َّآ َّق َّد َّي اساا،َّل َّقياهَّمعسااَّبوَّت طل ََّّتنتملَّأليسااَّالمعاانلَّالمعساودأ،َّوعلادَّن اوَّاَّتتعاارج َّ

                                                 

   130،َّص5(َّص يتَّاليامآَّالصقيرَّو ياداته،َّالسيوطل،َّا1)

  (2940 َّ)510-503،َّص1اليمآَّ ينَّالص ي ينهَّال يار َّمسلم،َّم مدَّ نَّقتوحَّال ميد ،َّاَّ(2)
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اللفاظَّمانَّيااراَّ اادودصََّّأويا تَّلتم يا َّ سااَّعلادتصالتَّلَّياذهااَّنمااذا َّألادَّات ََّّلادارس َّا
َّاساااتديا َّدااتَّعليسااااَّقااالَّاللساااانَّالعر ااال،َّوذلااا َّعااانَّطريااااََّّالمتواطاااأ ََّّالدالياااة َّ
َّاإلشاارية ََّّالتفسايرات ََّّبن ََّّويقلانَّالظان ََّّتفضلَّألدَّتوسيآَّبقاَّالمعنادَّاللقاو  َّيديدأٍَّ

سااَّماآَّلولفااظَّ مااَّيت ََّّقالَّتمطايطَّاألقااَّالادالل ََّّلمَّتقادرَّهذصَّاآللية َّةَّعندَّالصوقي َّ
،َّولكااانَّمااانَّمراتااانَّويودي اااةَّالموضاااوعةَّلسااااَّقااالَّاللساااانَّالعر ااالَّة َّمعانيسااااَّاألصااالي َّ

َّ يديدأ
 :ي  اإلشار  ضوابط التأويل

ماانَّالضااوا طَّالتاالَّت كاامَّعلاادََّّالقاارآنَّميموعااة ََّّوضااآَّعلمااا َّالتفساايرَّوعلااوم َّ
اااهو  ول اااَّةَّالتأويااا َّاإلشاااار  َّصااا  َّ اَّ ااادَّيشاااو هَّمااانَّان ااارا َّبوَّشاااططَّ،َّوتضااا طهَّمم 

َّ اَّوعقا َّالمق ولةَّشرع ََّّةَّالمذمومةَّوتير َّيفضلَّألدَّتصنيفهَّضمنَّالتأوياتَّال اطني َّ
  لساَّهلَّمنَّ  ي ََّّإلشارأَّألدَّضوا ط َّ،َّت سنَّاو   َّالشرورَّقلَّذكرَّهذصَّالضوا ط َّ

الفساامَّعاانَّاللااه،َّبوَّالعقاا َّسَّ ممارسااتساَّألاادَّالتاالَّتااؤد َّ ااالمتل  ََّّالضااوا طَّالساالوكية َّ
اَّالقرآنَّالكريم،َّكماَّياذهنَّال اارال ََّّمعانل ََّّقيماَّييص ََّّعنَّالله ألادَّتقريارََّّل َّ الم اس 

َّةَّقلَّماَّيأتلهالسلوكي ََّّصَّالضوا ط َّذل  َّوتتلي َّ
االقارآن َّيَّهَّ ان َّبوا َّ لاامََّّمَّ اهقااإذاَّعظامَّقالَّصاادر َّتعظايمَّالمااتكل َّهَّ" ل َّقااو َّالم اس 

َّواَّب لادَّمانَّاساتمارَّكاامَّاللاهَّيا  ََّّبرقاآَّواَّبشار َّواَّبنفاآَّواَّبلاذ ََّّيكنَّعند َّشال  َّ
ااَّ،َّوقساام َّوعاا  َّ ياااا َّاَّو   اامعااانلَّ ولااهَّتعظيم  القااو ََّّق اان ََّّ،هأذَّكااانَّتعااالدَّ ا ل ااَّ،اَّلااهَّوا 

ََّّ (1)َّ ا له"َّعلدَّ درَّ ن َّ

                                                 

،1355َّساااامَّالقاااارآن،َّال ااااارالَّالم اساااا ل،َّت قياااااهَّ ساااانَّالقااااويتلل،َّدارَّالفكاااار،َّ يااااروت،َّ(َّالعقاااا َّوق1)
للتفساايرَّالصااوقل،ََّّ َّوانظارهَّالتأوياا َّاإلساااملهَّدراسااةَّقاالَّالمياا َّالمعرقاالَّاألصااوللَّاألو 502ص

،1َّ،2005َّد َّميتااااارَّالفياااااار ،َّعاااااالمَّالكتاااانَّال اااااديال،َّأر اااااد،َّيااااداراَّللكتاااااانَّالعاااااالمل،َّعماااااان،َّط
  553ََّّص
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اَّأللفاظاهَّالقارآنَّ   اَّالقارآن،َّواَّيعنالَّ ان ََّّوهوَّشارطَّلت قيااَّ ان َّهَّالتاوأهَّا اني َّ
ةَّصااد ةَّللفسامَّ،َّوعلادَّشارطَّبنَّتكاونَّالاتاوأَّ ني اويا  ََّّهَّكامَّاللاهَّعا  َّة،َّ  َّألن َّالعر ي َّ

َََّّّ(1)عنَّاللهَّتعالد،َّو قلنَّصفاَّمنَّكدوراتَّالدنياَّوشسواتَّالنفسَّوعللسا 

َّوي ََّّالتركياا  َّاهَّ ال  اا َّعلاادَّقساامَّالمتلااو  ااالكل اال  ااَّآ َّم  ااة،َّو اادَّاسااتيلصَّالم اس  َّ ل َّالسم 
هقأُُ  ُلأهُكنُأثُأُنُ مُأىُلُ رُأثُ  ُ لأُُكُألُ ٰ  يُ ف ُُنُ إ ُ﴿ُ:منَّ ولهَّتعالدَّهذاَّالشرط َّ أُُوُ ْأُُبُ ل  ُعُأمُ ىُالس هقأهل ُْ

واستقرااََّّ،وهذاَّمنَّ انَّتفريغَّالقلنَّمنَّشوا نَّاألكوانَّوصورصَّ(5)َّ(2)﴾وُ يُ هُ شُأُوُأهُ وُأ
َّهَّتعالد لَّالفسمَّعناَّلتلق َّاستعداد ََّّي  َّوََّّقهَّ اللهَّع  َّتعل َّ

ة،َّاني ااا،َّوالتفسيمااااتَّالر  َّة َّاإللسي اااَّمااانَّبرادَّاساااتن ا َّالاااواردات ََّّوعلااادَّاليملاااة،َّقاااإن َّ
 ااأيااََّّا َّ ااارَّالنساالَّواألماار،َّوالتيل االااهَّماانَّات ََّّ،َّقاااَّ ااد َّةواسااتن اطَّاإلشاااراتَّالقرآني اا

صفيةَّمرآأَّالقلنَّوالروحَّ،َّوتومياهدأَّالن ف سَّالقرآن،َّومداومةَّت كيةَّالظاهرَّوال اطن
و َّا اانَّعطااا َّكماااَّيقاَّوبَّعااوالمَّالقيانَّوالملكااوت اَّ شااسودَّاَّي ي سماااَّعاانَّالتعل امم ا
ََّّ(4)رَّسر صَّمنَّاألكوانَّوماَّقيسا" أاَّمنَّطس ََّّالقرآن ََّّاَّيفسمَّأشارات َّ"َّهدمل َّاأل

اا ااوبم  ،َّوهاالَّعلاادَّالن ااوَّموضااوعل ََّّدَّنظاار  َّاَّالضااوا طَّاألياارىَّقساالَّذاتَّمن  
َّاآلتله

َّمعندَّاآلية َّالمستن ط ََّّهَّبنَّاَّينا جَّالمعندَّاإلشار  َّبوا َّ
َّاَّقلَّنفسه معندَّص ي  ََّّاهَّبنَّيكونَّالمعندَّاإلشار  َّ اني َّ
َّلَّلفظَّاآل َّماَّيشعرَّ ه بنَّيكونَّقاهَّ ال  َّ

                                                 

  540 َّوالتأوي َّاإلسامل،َّد َّميتارَّالفيار ،َّص504،َّصاس لَّالعق َّوقسمَّالقرآن،َّال ارالَّالم َّ(1)

  59(َّاه2َّ)

ال ليمَّم ماااود،َّدارَّالم اسااا ل،َّدراساااةَّوت قيااااهَّد َّع ااادَّاللاااهَّال اااارال(َّالرعاياااةَّل قاااواَّاللاااه،َّب اااوَّع د5)
  541 َّوالتأوي َّاإلسامل،َّد َّميتارَّالفيار ،َّص93،َّد َّت،ََّّص2المعار ،َّط

سَّنويااَّ(َّنصوصَّصوقيةَّتيرَّمنشورأَّلشقياَّال ليل،َّا نَّعطا َّاآلدمل،َّالنفر ،َّ ققساَّو دمَّلساهَّ ول4)
  133،َّص1359،َّ يروت،2َّاليسوعل،َّدارَّالمشرا،َّط
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   وتا م َّبنَّيكونَّ ينهَّو ينَّمعندَّاآليةَّارت اط َّاهَّرا ع َّ
َّمنَّ انَّالتفسير َّهذصَّاإلشارات ََّّاهَّبنَّاَّتعد َّيامس َّ
ََّّ(1) بوَّعقلل ََّّشرعل ََّّمعارج ََّّابنَّاَّيكونَّلسَّاهسادس َّ
األييارََّّ،َّ  َّأن َّالمعندَّاإلشار  َّطَّ ق َّالمعندَّالظاهرَّهوَّاألص َّواَّيس ََّّاهسا ع َّ

َّ  لوو ََّّتا آ
َّ،َّتنط اااَّعليساااَّالشااروطَّاآلنفااةَّالااذكراإلشااار  ََّّماانَّالتأوياا َّب  اااسَّوقيماااَّيلاال

ُمُ ﴿َّلقولهَّتعالده يأكحأ ُالر   ُأ س  ُْأنُي ر  ُآيأكت    ن  م  ُوأ يأ هر  ل تأر  ُوأ ت ه   مأ  ْ هنُر  يقأث مُم   ي    ل  اٍتُوأ رأ بأش  

هل  ُ   ْ هنُفأ تأغ واُم  تأب  ل  ه ُوأ ر  أم  ُب أ ف ل ك  ونُأُولأعأل ث همُ ُال  هث ر  مانَّعامااتَّ"َّيقاو َّال اااهَّ(2)﴾تأش 
ر و ي تهَّبنَّيرس َّرياحَّشفقتهَّألدَّ لونَّبوليا اه،َّم شارأَّلسامَّ ستا َّ يانَّاا تشاام؛َّ

 سااااطَّالماااود أَّمااانَّتياارَّ شااامة،َّقيساااقيسمَّعلااادَّذلاا َّال سااااطَّشااارانَّاألناااس،َّليطااأواَّ
َّعليسمَّرياحَّالكرم،َّقيفنيسمَّعنَّصفاتسمَّوييي سمَّ صفاتهَّو نعوته،َّقإنَّ ساطَّ وتسن 

ا َّتعالدَّاَّيطاؤصَّمانَّهاوَّمقايمَّعلادَّ اد َّااقتاراا،َّ ت ادَّيارىَّالعياونَّكل سااَّعين ااَّال 
ويقاو َّقيسااَّا انََّّ(5)لامَّيا  َّكمااَّلامَّيا  " وا د ا،َّويرىَّماَّلامَّيكانَّكمااَّلامَّيكان،َّومااَّ

يرسااا َّالريااااحَّالمكنوناااةَّقااالَّي ا ناااهَّعلااادَّبرواحَّبهااا َّ"َّهاااا(ه503عطاااا َّاألدمااالَّ)ت
َّالتمك نَّوالتمكينصفوته،َّقي شرهمَّ  هاوَّ"َّه(َّهاا599)تَّ اذ  َّالنصرا َّويقو َّ(4)"م   

                                                 

اللاهَّ ياة،َّت قيااهَّع دنَّا انَّالقايمَّاليوَّاللهَّم مدَّ نَّب لَّ كرَّ نَّبيوَّرآن،َّب وَّع د(َّالت يانَّقلَّبي مانَّالق1)
 124َّاللااهَّب ااوَّ يااد،َّدارَّعااالمَّالقوا ااد،َّياادأ،َّد ت،َّصمَّال طاااطل،َّأشاارا هَّد َّ كاارَّ اانَّع د اانَّسااالا

التفسااايرَّوالمفسااارون،َّد َّم مااادَّ ساااينَّالاااذه ل،َّياااراَّآياتاااهَّوب ادي اااهَّووضاااآَّقسارساااه،َّالشااايخَّب مااادَّ
قااااارآن،َّم مااااادَّلعرقاااااانَّقااااالَّعلاااااومَّال َّمناهااااا َّا295،َّص2ال ع ااااال،َّدارَّاألر ااااام،َّ ياااااروت،َّد َّت،َّا

  51،َّص2العظيمَّال ر انل،َّاع د

  49(َّالرومه2َّ)

(َّ قاااا اَّالتفسااايرَّبوَّيلااااَّيا ااااَّالقااارآنَّوااعت اااار،َّال ساااينَّ ااانَّمنصاااورَّال ااااا،َّت قيااااهَّم ماااود5َّ)
  219ََّّ،َّص2009،َّالقاهرأ،1َّالسند ،َّمكت ةَّمد ولل،َّط

  119(َّنصوصَّصوقيةَّتيرَّمنشورأ،َّص4)
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بنَّيظساااارَّعلياااا َّبوا اااا َّااسااااترواحَّألاااادَّذكاااارص،َّقيكااااونَّذلاااا َّ شااااارأَّ الوصااااو َّألاااادَّ
يرساا َّرياااحَّالريااا َّعلاادَّ لااونَّالع اااد،َّ"َّههااا(493)تَّ َّويقااو َّالقشااير (1)المااذكور"

قتكااانسَّعااانَّ لاااو سمَّت اااارَّالياااو َّوت اااا َّالياااأس،َّ ااام َّيرسااا َّعليسااااَّبمطاااارَّالتوقيااااَّ
ال ساطَّعلادَّبرواحََّّقت ملسمَّألدَّ ساطَّاليساد،َّوتكارمسمَّ قاوىَّالنشااط َّويرسا َّريااح

األولياااا ،َّقيطس رهااااَّمااانَّو شاااةَّالقااا ج،َّوينشااارَّقيسااااَّأرادأَّالوصاااا  َّويرسااا َّريااااحَّ
َّعلااادَّبسااارارَّاألصااافيا ،َّقيطس رهااااَّمااانَّآ اااارَّالعناااا ،َّوي ش ااارهاَّ ااادوامَّ التو يااادَّقتسااان 

َّ اااهَّولكااانَّ عااادَّايتيااااحَّعنااا " القادرَّويقاااو َّاإلماااامَّع ااادَّ (2)الوصاااا ،َّقاااذل َّاريتااااح 
")وماان(َّيملااةَّ)آياتااه(َّساا  انهَّالدال ااةَّعلاادَّكمااا َّربقتااهََّّ(َّقيساااههااا391اليياناالَّ)ت

الو ااادأَّالذاتياااةَّ)بنََّّناااينَّ مقااار َّور متاااهَّللماااؤمنينَّالمت ق قاااينَّلمرت اااةَّالتو ياااد،َّالمتمك َّ
يرس َّالرياح(َّالمشتملةَّألنوارَّالروحَّوالرا ةَّالمس  ةَّمنَّنف اتَّالنفسااتَّالر مانياة،َّ

م ش اارات(َّنَّآ ااارَّاللطاا َّواليمااا َّمااآَّكونساااَّ)ليتعر ضااواَّلساااَّويستنشااقواَّمنساااَّقيضااا
لااهَّوناا و َّبنااوارَّر متااهَّويااودصَّ)وليااذيقكم(َّويفاايجَّعلاايكمَّ)ماان(َّلم ياادَّقضاالهَّوط َّ و 

ولتياار َّالف ل اا (َّمَّماانَّلااوا مَّ شااري تكمَّوناسااوتكمَّ)يل صااكير متااه(َّماااَّينياايكمَّوَّسااعةَّ)
رادتااهَّ ااأمناااتكمَّالياريااةَّقاالَّ  اارَّالويااودَّ)ب َّساافنَّتعي َّ رص(َّوعلاادَّمقتضاادَّمشااي تهَّوا 

قضاله(َّ)مان(َّموا ادَّ)َّياذتموصَّوكايا َّولت تقوا(َّوتطل واَّ عادماَّقوضاتمَّبماوركمَّألياهَّوات َّ)
يطاارَّعلاادََّّص،َّماااَّاَّعااينَّربت،َّواَّبذنَّساامعت،َّواوا  سااانه،َّوعوا اادَّكرمااهَّويااود

لعل كاامَّتشااكرون(َّرياااا َّبنَّقعااا َّمعكاامَّساا  انهَّهااذصَّالكرامااااتَّ)َّو(َّأن مااا لاانَّ شاارَّ)

                                                 

،َّنَّموساادَّاأل د َّالساالالتفسااير،َّب ااوَّع اادالر منَّم ماادَّ اانَّال سااينَّ اا(َّتفساايرَّالساالملَّوهااوَّ قااا ا1َّ) مل 

  129،َّص2،َّا2001،َّ يروت،1َّت قياهَّسيدَّعمران،َّدارَّالكتنَّالعلمية،َّط

 اادمَّلااهَّو ققااهَّوعلاااَّعليااههَّد َّأ ااراهيمَّ ساايونل،ََّّ،الكريمَّ اانَّهااوا نَّالقشااير لطااا  َّاإلشااارات،َّع اادَّ(2)

 ََّّ 122،َّص5،َّا2000،َّالقاهرأ،5َّلعامةَّللكتان،َّطالسي ةَّالمصريةَّا
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َّ َّويقاو َّب او(1)تشكرواَّنعماه،َّوتفاو واَّ م يادَّكرماه،َّوتت ق قاواَّ مقاامَّمعرقتاهَّوتو يادص"
اا  ولااهَّتعااالدهَّ"َّهقيساااَّهااا(909)تَّدَّصاادرَّالاادينَّرو  سااانَّ اانَّب االَّنصاارَّال قلاال َّم م 
اتٍُ﴿ هرأ بأش   ُم  يأهكحأ ُالر   ُأ ه س  ُْأنُي ر  ُآيأكت ه   ن  م  َّقالَّ لاونَّالعاارقين،هَّ﴾وأ َّريااحَّاللطا َّتسان 

ت ه ُ ﴿َّوت ش رَّ أنوارَّالمشاهدأَّوالكش  مأ  ْ هنُر  يقأث مُم   ي    ل   َّشاكهَّمانَّوصالتهَّ عادَّال﴾وأ
هُ ﴿َّوالعيان ر  أم  ُب أ ف ل ك  ُال  يأ ر  ل تأر  هَّي ير َّالقلنَّقلَّ  رَّمشاهدته،َّويسر َّقلَّبنوارَّ﴾وأ

تأغ ُ﴿َّهَّوم   تهاذاتَّ إرادتاالصفاتَّوال تأب  ل  ل  ُ وأ  ْ نُفأ ُ﴿َّهَّت تقواَّمنَّويودص﴾واُم  ولأعأل ث هم 

ونُأ ث ر  َّ(2)" هَّظسورَّالر و ي ةَّقلَّالع ودي ة َّ ي هَّرياحَّالقدسَّت ش رَّ منا  َّاألنس﴾تأش 
ااااسَّب ماادَّالع  ااَّنيااتمَّ كااامَّاإلمااامَّب االوَّ َّال ساانل ََّّ اانَّعيي ااة ََّّدَّ اانَّالمسااد  َّ اانَّم م 

فسااايرَّال  ااارَّالمديااادَّقااالَّتَّهدالمسااام ََّّعلااادَّاآلياااةَّنفساااسا،َّقااالَّتفسااايرصَّ،هاااا(1224)ت
،َّ ام َّريااحَّلدَّبوليا اههَّبنَّيرسا َّريااحَّالسداياةَّبوا َّومنَّآياتَّقت هَّع"َّهالقرآنَّالمييد
ياحَّالاواردات،َّت ما َّهاداياَّالتعر قاات،َّم ش اراتَّ االفتتَّالك يار،َّوالتمكاينَّالتأييد،َّ م َّرَّ

َّالك ياار،َّوليااذيقكمَّماانَّر متااه،َّوهاالَّ اااوأَّمعرقتااه،َّولتياار َّساافنَّ قاالَّشااسودَّالعلاال 
األقكااارَّقاالَّميااادينَّ  ااارَّتو ياادص،َّولت تقااواَّماانَّقضااله،َّهااوَّالتر  االَّقاالَّالكشااوقاتَّ

شاااااكرونَّ القياااااامَّ رساااااومَّالشاااااريعةَّوآدانَّوالعلاااااومَّواألسااااارارَّب اااااد اَّسااااارمد ا،َّولعل كااااامَّت
ََّّ(5) "الع ودي ة

ناته اإلشاري   من أعالم التأويل  :ومدو 

بمااارصَّعلااادَّبياااد َّالرعيااا َّاألو َّمااانَّبشااايا ََّّقااالَّ ااادو ََّّاإلشاااار  ََّّظسااارَّالتأويااا 
)ََّّونَّالمصاااار  َّاوذ َّالنااااَّهااااا(245)تََّّارالَّالم اساااا ل َّابم ااااا َّال ااااَّنامااااَّ،ةالصااااوقي َّ

                                                 

د َّم مااادَّقاضااا َّالقادرَّالييانااال،َّ  اااالَّوت قيااااهَّييانااال،َّم يااالَّالااادينَّب اااوَّم مااادَّع اااد(َّتفسااايرَّال1)
،َّأسااااطن و ،1َّطَّييانااالَّال سااانلَّال ساااينلَّالتيانااالَّاليماااا و ،َّمركااا َّالييانااالَّلل  اااوالَّالعلمياااة،

  253ََّّ-255،َّص4،َّا2003

(َّتفساايرَّعاارا سَّال يااانَّقاالَّ قااا اَّالقاارآن،َّرو  سااانَّال قلاال،َّت قياااهَّالشاايخَّب ماادَّقرياادَّالم يااد ،َّدار2َّ)
  119-119،َّص5ا،2005َّ،َّ يروت،1َّالكتنَّالعلمية،َّط

،3َّ،َّا2003،َّ ياااروت،2َّالساااامَّالعمرانااالَّاليالاااد َّالعرا سااال،َّدارَّالكتااانَّالعلمياااة،َّط(ََّّت قيااااهَّع د5)
  535ص
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َّر  َّساااااات َّالت َّاللااااااهَّسااااااس َّ اااااانَّع دوََّّهااااااا(291)تََّّهااااااا(َّوب اااااالَّي ياااااادَّال سااااااطامل 243َّت
َّوا ااان ََّّهاااا(503هاااا(َّوال سااينَّ ااانَّمنصاااورَّال ااااَّ)ت239)تَّنيااادوالي ََّّهااا(255)ت

قارنَّال الاالَّنَّعاشاواَّقالَّالوتيرهمَّمم ََّّها(554)تَّوب لَّ كرَّالش لل ََّّ،دمل َّعطا َّاأل
ينَّ وضاااآَّمااانَّالعلماااا َّمعني اااَّ،َّولااامَّيكااانَّهاااؤا َّاليل اااة َّومطلاااآَّالقااارنَّالرا اااآَّالسيااار  َّ
سمَّكاااانواَّيقفاااونَّعلااادَّولكاان ََّّآياااةَّآياااة،َّوتأويلاااهَّةَّكاملاااةَّللقااارآنَّالكااريم،أشااااري ََّّتااأويات

ة،َّعلدَّتفاوتَّقيمااَّ يانسمَّاَّمنَّالمعانلَّاإلشاري َّ عجَّاآليات،َّويستن طونَّمنساَّشي  َّ
مااانََّّاكاناااَّر  َّسااات َّالت ََّّاللاااهع دَّ ااان ََّّساااس  َّوََّّالناااونَّالمصااار  ََّّذاَّ  َّولعاااَّ مااانَّ ياااالَّالكااام َّ

شرَّلهَّ،َّقاألو َّن َّرأقلَّتل َّالفترأَّالم ك ََّّعلدَّآياتَّالقرآنَّالكريمَّاأشاري ََّّاسمَّتعليق َّبوسع
اَّ َّتفسااير َّ،َّوال ااانلَّصاان َّ(1)للقاارآنَّالكااريمَّميتصاارَّ عنااوانهَّالتفساايرَّالعرقااانل ََّّتفسااير َّ
َّواايتصااار َّ،َّوهااوَّم اا َّسااا قةَّماانَّ يااالَّاإلييااا  َّ(2)القاارآنَّالعظاايمَّاصهَّتفسااير َّساام َّ

اَّوايا َّن َّوتا آَّم َّ اصهَّاَّسام َّاَّميتصار َّالاذ َّوضاآَّتفساير ََّّ ااا،َّمانَّبم اا َّال عادهمَّن َّم 
ااااالر وب اااالَّع اااادَّ،(5)القاااارآنَّوااعت ااااارَّيا ااااا ََّّا َّل ااااالتفساااايرَّبوَّي ََّّ قااااا ا َّ َّلمل َّمنَّالس 

اَّويعد ََّّدين ،َّوهوَّقلَّميل َّ(4)التفسيرَّهَّ قا ا َّقلَّتفسيرصَّها(412)ت مانََّّبو  ََّّلمل َّالس 
َّوا نَّالقشااااير  َّه ااااَّالكريمَّ اااان َّع ااااد َّ،َّويليااااهَّنس اااااَّو ااااو نَّورت اااانَّقاااالَّالتفساااايرَّاإلشااااار  َّ

                                                 

   2009َّ،1(َّت قياهَّم مودَّالسند ،َّمكت ةَّمد ولل،َّالقاهرأ،َّط1)

(َّنشاارَّ عنااوانهَّتفساايرَّالتسااتر ،َّعلاااَّعليااهَّووضااآَّ واشاايههَّم ماادَّ اساا َّعيااونَّالسااود،َّدارَّالكتاان2َّ)
  2002،َّ يروت،1َّالعلمية،َّط

الملَّنسانََّّوتيادرَّاإلشاارأَّألادَّبن ََّّ 1َّ،2009(َّت قياهَّم مودَّالسند ،َّمكت ةَّماد ولل،َّالقااهرأ،َّط5) الس 
كانَّالصاداَّتوقلَّ عجَّالتأوياتَّاإلشاريةَّقلَّتفسيرصَّألدَّاإلمامَّيعفرَّالصادا،َّعليهَّالسام،َّولم اَّ

ماَّوضعهَّيكونَّب ادمَّتأويا َّأشاار َّللقارآنَّالكاريم ََّّأليه،َّقإن ََّّماَّن سنها،َّوعلدَّقرجَّص ة145َّسنةَّ
آ،َّد َّعلالَّ َّوب اوا َّالانفسَّوالتشاي َّةَّقلَّالتصاو َّانظرهَّالتفسيرَّالصوقلَّللقرآنَّعندَّالصاداهَّالصاد ي َّ

  وماَّ عدها 121َّ َّص1،1393 يعور،َّدارَّاألندلس،َّط

   2001،َّ يروت،1َّ(َّت قياهَّسيدَّعمران،َّدارَّالكتنَّالعلمية،َّط4)
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وهاوََّّ،ك اارَّ،َّوهاوَّقالَّ ا اةَّميلادات(1)اإلشااراتدَّ لطا  َّصا نَّالتفسيرَّالمسم َّ
اااَّبوساااآَّمااانَّتفساااير ااانَّ ااارروََّّ وبدا ََّّوبشااام  ََّّلمل َّالس  اإلماااامََّّقااالَّالتأويااا َّاإلشاااار َّمم 

 عاينَّميل ااد اَّ عناوانهَّياا وتَّالتأوياا َّولااهَّتأويا َّك يارَّيقااآَّقالَّبرََّّهاا(303)تَّالق الال َّ
اآلياةََّّعلادَّاوعميق ََّّا َّاَّمطو َّأشاري ََّّوضآَّتأويا ََّّ َّكما،َّوهوَّمفقود(2)قلَّتفسيرَّالتن ي 

ُوالرُ ُاتُ موُأالس ههُرُ وُ ن ههُاللهه  ُ﴿:(َّماانَّسااورأَّالنااور53) ههمُ ثُأُهُ رُ وُ ن ههُُُ ثأههمُأُض  َّ(5)﴾...كةٍُثُأش 
ميساااو َّ ااادالمل َّالاااديلملَّ)وللشااايخَّعَّ (4)ناااوارَّومصااافاأَّاألساااراراألَّصهَّمشاااكاأ َّاوسااام َّ

قسااذاَّ"َّ ااا َّقيااههَّالاار منَّقاالَّأشاااراتَّالقاارآنَّوتفساايرص،تااوحَّالوقاااأ(َّتفساايرَّ عنااوانهَّق
َّالتفساااير َّوََّّ(3)تفسااايرَّ عاااجَّآيااااتَّالقااارآنَّالتااالَّي تاااااَّأليسااااَّالصاااوقيةَّقااالَّب اااوالسم" 

،َّوقياااهَّ(9)داتةَّميل ااقاالَّسااات ََّّهااا(391)تَّالقادرَّالييانااال َّالشااايخَّع اادألاادَّالمنسااونَّ
ساآَّر عاةَّالتفسايرَّتت ََّّ ام ََّّ ةقااتَّاإلشااري َّالتعلي َّ،َّويوش ا هين وَّن وَّالتفسيرَّالظاهر  َّ

اااَّاإلشاااار  َّ َّالشاااايرا  َّدَّصاااادرَّالااادينَّرو  ساااانَّ اااانَّب ااالَّنصاااارَّال قلااال َّماااآَّب اااالَّم م 
                                                 

   2000،َّالقاهرأ،5َّ دمَّلهَّو ققهَّوعلاَّعليههَّد َّأ راهيمَّ سيونل،َّالسي ةَّالمصريةَّالعامةَّللكتان،َّطَّ(1)

د َََََّّّّّ(َّكش َّالظنونَّعانَّبسااملَّالكتانَّوالفناون،َّ اايلَّيليفاة،َّدارَّأ ياا َّالتاراالَّالعر ال،َّ ياروت،2َّ)
  2045،َّص2َّت َّا

   53(َّالنوره3َّ)

  1359،َّ يروت،1َّالع ي َّع َّالدينَّالسيروان،َّعالمَّالكتن،َّط(َّشرحَّودراسةَّوت قياهَّالشيخَّع د4)

 َّولعل اهَّيكاونَّمانَّصاوقية1240َّ،َّص2كش َّالظنونَّعنَّبسااملَّالكتانَّوالفناون،َّ اايلَّيليفاة،َّاَّ(3)
المل َّف ااَّصاوقي اَّ اسامَّم مادَّ انَّع ادل َّالقرنَّالسادسَّالسير ؛َّققادَّذكارَّال قاداد َّقالَّهدياةَّالعاارقينَّمؤَّ

َّم مد ََّّ،ها(353الديلمل،َّو ا َّأنهَّكانَّ ي اَّسنةَّ) هدياةََّّانظارهَّ َّالماذكور المؤل اَّاَّهذاَّيكاونَّولادقلع  
 ،َّوكالاااةَّالمعاااار ،َّأساااتان و ،َّدالعاااارقينهَّبساااما َّالماااؤلفينَّوآ اااارَّالمصااانفين،َّأساااماعي َّ اشااااَّال قااادا

 ََّّ 105،َّص2اَّ،1331

(َّتفساايرَّاليياناال،َّ  ااالَّوت قيااااهَّد َّم ماادَّقاضاا َّيياناالَّال سااانلَّال سااينلَّالتياناالَّاليم ر ااال،9َّ)
 َّ 2003،َّأسطن و ،1َّمرك َّالييانلَّلل  والَّالعلميةَّوالط آَّوالنشر،َّط
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َّآوتوس ا،َّ(1)ال يانَّقلَّ قاا اَّالقارآنَّاصهَّعرا س َّاَّسم َّ َّقيهَّتفسير َّالذ َّبل ََّّها(909)ت
 التاااأوياتََّّالموساااومَّ(هاااا915)تَّ ااارىالشااايخَّنيااامَّالااادينَّالك َّوتفسااايرََّّأشااااراته َّقااال

ا(َّعلدَّه959)تَّولةَّب مدَّ نَّم مدَّالسمنانل َّالدَّساَّعا  َّةَّالتلَّبتم َّتم َّوالت ََّّة،النيمي َّ
وللشااايخَّعمااارَّ ااانَّم مااادَّ ااانََّّ (2)ال يااااأَّاهاَّعاااين َّوسااام ََّّ،تفسااايرَّنيااامَّالااادينَّالك ااارى

هاا(َّصاا نَّكتاان952َّتشاسانَّالادينَّالشااقعلَّالساسرورد َّ)َّب اوَّ فاصاللاه،َّع د
األك اارََّّويااأتلَّالشاايخ َّ ََّّ(5)عااوار َّالمعااار َّتفساايرهَّ قيااةَّال يااانَّقاالَّتفساايرَّالقاارآن

اَّللقرآنَّالكريمَّعنوانههَّاليماآَّك ير ََّّاها(َّليضآَّتفسير 955َّ)تَّعر ل ََّّم يلَّالدينَّا ن َّ
بن ااهَّيقااآَّقاالَّبر عااةَّوساات ينََّّانلَّالتن ياا  َّويااذكرَّا اانَّعر اال َّقاالَّبساارارَّمعااَّوالتفصااي 

ُُأقأُُ ُ إ ُوُأ﴿َّميل د ا،َّوبن هَّتو   َّعندَّ ولهَّتعاالده ويصافهَّ،َّ(4)﴾...ُحُ رُأب هالُْأُُكه ُتأهفأُىُلُ سُأوُ مُ ُك
َّآيةَّعلدَّ ا "َّ قولهه  م َّ،َّمقاماتهَّمقامَّاليا َّبوا ََّّةأنلَّرت  تَّالكامَّقيهَّعلدَّك  

اَّماااَّ ا َّمفقااود ََّّهااذاَّالتفسااير ََّّوماانَّالمؤساا َّبن ََّّ (3)مقااامَّاليمااا ،َّ اام َّمقااامَّااعتاادا "
َّنَّالكاريميااتَّالقارآآلةَّيم اَّةي َّأشاارَّ تأوياتََّّبك رَّكت هَّمش ونة ََّّدَّاآلن،َّعلدَّبن َّ ت َّ

كتا ااااهَّوََّّة،ي ااااالفتو اااااتَّالمك ََّّكتا ااااهَّالموسااااوعل ََّّ،َّاَّساااايماالشااااري َّوال ااااديالَّالن ااااو  َّ
 تاراالَّالشاايخَّم يالَّالادينَّا اانََّّالمعني اينَّالمعاصاارينَّو اادَّ اامَّب ادَّقصاوصَّال كام 

داتَّيقآَّقلَّبر عةَّميل ََّّ،َّهوَّم مودَّم مودَّالقرانَّ استياصَّتفسيرَّأشار  َّعر ل َّ
شاااراتَّالقاارآنَّماانَّساام ََّّماانَّكتاانَّالشاايخَّاألك اار اصهَّر مااةَّماانَّالاار منَّقاالَّتفساايرَّوا 

                                                 

  2005،َّ يروت،1َّ(َّت قياهَّالشيخَّب مدَّقريدَّالم يد ،َّدارَّالكتنَّالعلمية،َّط1)

  2003،َّالسا اَّنفسه(2َّ)

  953،َّص1هديةَّالعارقين،َّال قداد ،َّا(5َّ)

  33(َّالكس ه4َّ)

(َّمؤلفااااتَّا ااانَّعر ااالهَّتارييسااااَّوتصااانيفسا،َّد َّع ماااانَّي ياااد،َّتريماااةهَّد َّب مااادَّم مااادَّالطيااان،َّدار3َّ)
  299،َّص1َّ،1332الصا ونل،َّودارَّالسداية،َّالقاهرأ،َّط
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كاااااامَّالشااااايخَّاألك ااااارَّم يااااالَّالااااادينَّا ااااانَّالعر ااااال َّ
َّولع دَّ (1) ااااادَّاأل د   اللاااااهَّ ااااانَّم م 

َّالااادينَّك ااارى934َّ)تََََََّّّّّّلمعااارو َّ ااانيمَّالااادينَّداياااةا َّنيااام  هاااا(َّوهاااوَّتلمياااذَّالشااايخ 
َّ عنوانهَّ  رَّال قا اَّوالمعانلَّقلَّتفسيرَّالس آَّالم اانل ولتلمياذَّالشايخََّّ (2)تصني  

َّللفات ااةَّيقااآَّقاالَّتأ(َّهااا992َّ)تَّو  َّادرَّالاادينَّالقونااااألك اارَّور ي ااه،َّصاا وياا َّصااوقل 
َّ (5)ميل دَّك يرَّعنوانههَّأعيا َّال يانَّقلَّتأوي َّبم َّالقرآن

اااا َّينَّالتاسااااآَّوالعاشاااارالقاااارنَّالااااد ياَّقاااالَّاإلشااااار  ََّّفواَّقاااالَّهااااذاَّالفاااان َّنَّصاااان َّومم 
َّ،الذو ي ااةَّوتااأوياتسمَّاإلشاااري ةَّموايياادهمَّوبودعااواَّقاالَّمصاان فاتسمَّياصااةَّ،ينالسيااري َّ

َّ(4)ولاههَّتفسايرَّالقارآنَّ(هاا552لكريمَّ نَّأ راهيمَّالييللَّ)تاالشيخَّع د َّعلال   َّوي اذك ر 
َّأ ااراهيم َّ ََّّ اانَّب مااد َّ اان  َّالسنااد   َّالاادكنل  هااا(َّالااذ َّوضااآ553َّ)تَََََََََََّّّّّّّّّّّالمسااايمل 

نظااامََّّاإلمااام َّوََّّ(3)ت صاايرَّالاار منَّوتيساايرَّالمن ااانَّقاالَّتفساايرَّالقاارآنتفسااير اَّ عنااوانهَّ
اااالااا َّالمعااارو هَّترا ااانَّهاااا(َّولاااهَّالتفساااير530)تََّّدَّالنيساااا ور  َّدينَّ سااانَّ ااانَّم م 

،َّييااوانل َّ،َّونعمااةَّاللااهَّ اانَّم مااودَّالن َّ(9)داتميل ااَّالقاارآنَّورتا اانَّالفر ااانَّقاالَّعشاارأ
َّةةَّوالمفااااتتَّالقي ي ااافاااواتتَّاإللسي اااهاااا(َّقااالَّتفسااايرصهَّال320)تََّّوي عااار َّ الشااايخَّعلاااوان

                                                 

 َّوينسنَّألدَّالشيخ1353َّ(َّيمآَّوتألي هَّم مودَّم مودَّالقران،َّالناشرهَّالمؤل ،َّدمشا،َّمط عةَّنضر،1َّ)
ا انَّعر ال،َّدارَّصاادر،َّ ياروت،َّد ََّّهَّتفسايرم يلَّالدينَّا نَّعر الَّتفسايرَّآيارَّنشارَّقالَّميلادينَّ عناوان

ها( َّانظرهَّر مةَّمنَّالر من950َّ)تََّّانلاالر ااَّالكاشداآَّع انَّوضابنَّهذاَّالتفسيرَّمَّالمؤل َّت َّويري َّت
شاراتَّالقرآنَّمنَّكامَّالشيخَّاألك رَّم يلَّالدينَّا نَّالعر ل،َّمقدمةَّالي  َّاألو ،َّص   3-4قلَّتفسيرَّوا 

  224،َّص1(َّكش َّالظنونَّعنَّبساملَّالكتنَّوالفنون،َّ ايلَّيليفة،َّا2)

   1390القادرَّب مدَّعطا،َّمط عةَّدارَّالتألي َّ مصر،َّ(َّت قياَّودراسةهَّع د5)

  910،َّص1(َّهديةَّالعارقين،َّال قداد ،َّا4)

ب يدَّالعلوم،َّالسيدَّصد ياَّ نَّ سنَّيانَّالقنويلَّال يار ،َّوضاآَّ واشايهَّوقسارساههَّب مادَّشامسَّالادين،َّ(3َّ)
 َّاألعام،َّييرَّالدينَّال ركلال،َّدارَّالعلام199َّ-193،َّص5،َّا1333،َّ يروت،1َّدارَّالكتنَّالعلمية،َّط

 َّوط اآ1319َّ َّط آَّالتفسايرَّ مط عاةَّ اوااَّ مصارَّسانة239،َّص4،َّا1333،َّ يروت،14َّللمايين،َّط
 عنوانهَّتفسيرَّالمسا ملَّالمسم دهَّت صيرَّالر منَّوتيسيرَّالمنانَّ  عجَّماََّّقلَّ ا ةَّميلداتَّط عةَّ دي ة

  2011،َّ،َّ يروت1يشيرَّألدَّأعيا َّالقرآن،َّ ت قياهَّالشيخَّب مدَّقريدَّالم يد ،َّدارَّالكتنَّالعلمية،َّط

  1392(َّت قياهَّأ راهيمَّعطوأَّعوج،َّمكت ةَّمصطفدَّال ا لَّال ل ل،َّالقاهرأ،9َّ)
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اا ةَّللكلااامَّالقرآني اااةَّوال كاامَّالفر اني اااة َّهَّكت اااهَّ اااا،َّو يااا َّقاالَّهاااذاَّالتفسااايرَّأن اا(1)الموض 
مرايعاةَّللتفاسااير،َّوبدراَّقيااهَّماانَّال قاا اَّوالااد ا اَّماااَّيعياا َّعانَّأدراكااهَّك ياارَّماانَّ"

ََّّ(2)  ةَّقلَّع اراته"الناس،َّمآَّالفصا

تمارأََّّ َّقالبشايا َّالتصاو ََّّانلَّتتن   َّعلادلَّوالعطا َّالر  َّوتظ َّأشرا اتَّالتيل َّ
شارََّّا َّلقرآنَّالكريم،َّوتذو َّلتاوتسمَّ التلَّاََّّمعانيهَّوبسرارصَّود ا ا ََّّةاتهَّاإللسامي َّآياتهَّوا 

الميلاداتَّالك اارََّّهقياَّ صان َّ،َّوت َّاإلشاار  ََّّالتأويا َّقيهَّآقااَّسآت َّتنضن،َّعلدَّن وَّت
ااالَّالعصاااقاا الفر ااانََّّبنااوار ََّّههااا(1014)تََّّار  َّاالقااَّماااَّعلاال ََّّهارأ،َّقيضااآَّقياااورَّالمتأي 

)تََّّساو وَّرَّلَّال  َّ ق اَّالشيخَّأسماعي  ََّّ ،َّويؤل َّ(5)داتقلَّبسرارَّالقرآن،َّقلَّ ا ةَّميل َّ
َّمارآأَّال قاا اَّهاولهَّبيض ََّّ،(4)داتميل ََّّال يانَّقلَّست ةَّروحَّهها(َّتفسيرصَّالنفيس1129

َّ ويصاان ََّّ (3)دينقاالَّميل ااَّالااوارداتَّواللطااا  وَّقاالَّتفساايرَّ عااجَّاآلياااتَّواأل اديااالَّ
اب اوَّالع  اَّاإلمام َّهاا(1224)تَّسانل َّا انَّعيي اةَّال َّ انَّالمساد  َّادَّاسَّب مادَّ انَّم م 
قلَّتفسيرَّسورأَّالفات ةَّو ادهاَّ عناوانهَّتفسايرَّالفات اةَّالك يار،َّويقاآََّّ  َّ،َّاألو َّكتا ين
داتَّ عناوانهَّال  ارَّالمديادَّقالَّتفسايرَّالقارآنَّقالَّ مانياةَّميل اَّ،َّواآلير َّ(9)دينقلَّميل َّ
النقاا َّوالعقاا ََّّاآليااةَّعلاادَّماااَّتعااار َّعليااهَّمفسااروَّي اادبَّتفسااير َّهَّ،َّومي تااهَّبن ااالمييااد

علااادَّاليالاااينََّّو اشااايةَّالصااااو  ََّّا أشااااري ََّّيياااتمَّ تأويلسااااَّتاااأوياَّ،َّ ااام َّواللقاااةَّوالن اااو
َّ َّها(1241)تََّّمدَّالصاو  َّللشيخَّب مدَّم  َّ

                                                 

  1333مصر،ََّّ-،َّالقورية1(َّط آَّ دارَّركا لَّللنشر،َّط1)

  53،َّص5اَّألعام،(َّا2)

  12،َّص3،َّاالسا اَّنفسه(5َّ)

  1590(َّمط عةَّ واا،َّالقاهرأ،4َّ)

  2003،َّالقاهرأ،1َّ(َّت قياهَّب مدَّقريدَّالم يد ،َّدارَّاآلقااَّالعر ية،َّط3)

  2003،َّ يروت،2َّ(َّت قياهَّعمرَّب مدَّالراو ،َّدارَّالكتنَّالعلمية،َّط9)
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اا اار ََّّال الااال ََّّهااا(َّالقاارن 1290َّ)تَّسانَّالاادينَّم مااودَّاآللوساال َّويتااو اَّالعامااةَّش  َّع ش 
،َّ(1)روحَّالمعااانلَّقاالَّتفساايرَّالقاارانَّالعظاايمَّوَّالساا آَّالم ااانلصاانيفهَّالك ياارهَّ تَّالسياار  َّ

وقيااهَّيمااآَّياصااةَّالتفساايرَّ المااأ ورَّوالمعقااو َّوالمناساا اتَّ ااينَّالسااورَّواآلياااتَّوذكاارَّ
نَّلارب َّوب وا َّالفقسا ،َّولمَّيتعص ََّّوال اتةَّنلَّ اإلعرانالقرا ات،َّواستشسدَّ الشعرَّوع َّ

الواهياة،ََّّواألي اار ََّّة،َّونقادَّاإلسارا يليات َّعلدَّآير،َّوب ط َّدعاوىَّالميالفينَّألها َّالسان َّ
يعاد ََّّتن طهَّمانَّاآليااتَّعانَّطريااَّاإلشاارأ،َّوهاوَّ  اا َّوانتسدَّ عدَّذل َّألدَّتقييدَّماَّاسا

ََّّمريآَّقلَّالتفسيرَّ الروايةَّوالدرايةَّواإلشارأ َّيير َّ
ااا اااع ََّّقااالَّالقااارنَّالرا اااآ ََّّاإلشاااار  ََّّواَّ التأويااا ن اااع ََّّنومم  َّالشااااقعل ََّّ،َّالفقياااه َّالسيااار  ََّّر َّش 

ااَّرَّوالصااوقل َّوالمفس اا  عااجَّنكاااتََّّهااا(َّولااه1519)تََّّدَّ اانَّعماارَّالنااوو َّالياااو  َّم م 
نَّكانااتَّيسايرأ،أشاارية هَّالتفسايرَّالمنياارَّلمعاالمَّالتن ياا َّالمساافرَّقاالَّتفسايرصَّالمساام دَّ،َّوا 

لَّاوَّقااادهَّمااراحَّل ياادَّلكشاا َّمعناادَّ اارآنَّمييااد،َّوهااعاانَّويااوصَّم اساانَّالتأوياا ،َّالمساام َّ
اا(2)دينميل اا هااا(َّولااهه1525َّارَّ)تَّانَّ ساانَّ اانَّأ ااراهيمَّال يطاااالقنلَّ اانَّع اادادَّ اا َّوم م 

َّ،(5)داتقااالَّ ا اااةَّميل اااَّة،قي َّةَّقااالَّالتفسااايرَّعلااادَّطريقاااةَّالصاااوَّكشااا َّالاااوارداتَّاإللسي ااا
اصهَّسام ََّّااَّك يار َّ َّتفسير َّصن َّالذ ََّّ(اه1539)تََّّدَّماضلَّب وَّالع ا ماإلمامَّم م ََّّوكذل 

اَّ (4)ةَّقلَّالقارآنَّالكاريمبسرارَّالقرآن،َّوهوَّيعد َّموسوعةَّمعرقي َّ دَّومانَّالمعاصارين،َّم م 
َّالفلسااافل ََّّالتفسااايرَّ عناااوانهَّالتفسااايرَّالصاااوقل ََّّدينَّقااال َّميل اااتاااا  َّعرا ااالَّالاااذ َّصااان َّ

دينَّاَّقاالَّميل ااالااذ َّوضااآَّتفسااير ََّّ،َّوكااذل َّالشاايخَّم ياالَّالاادينَّالطعماال َّ(3)للقاارآنَّالكااريم

                                                 

  2001،َّ يروت،1َّال ار َّعطية،َّدارَّالكتنَّالعلمية،َّط ههَّعللَّع د(َّض طهَّوص  1َّ)

  1339،َّ يروت،1َّ هَّووضآَّ واشيههَّم مدَّبمينَّالضناو ،َّدارَّالكتنَّالعلمية،َّط(َّض طهَّوص  2َّ)

الر ااَّال يطااار،َّ ققااهَّونسااقهَّوعلاااَّعليااهَّ فياادصهَّريخَّالقاارنَّال الااالَّعشاار،َّالشاايخَّع ااد ليااةَّال شاارَّقاالَّتاااَّ(5)
   1َّ،551،َّا1391م مدَّ سيتَّال يطار،َّمط وعاتَّميمآَّاللقةَّالعر يةَّ دمشا،َّ

 هاإللكتروناالَّالقادرَّسااالم،َّعلاادَّالمو ااآالمشااسودَّهااوَّالمعياا أَّال ا يااة،َّع اادهَّالقاارآنَّالمقاارو َّوَّ(َّانظاارَّمقاااا 4َّ)

http://www.bwabtalmoslem.com  َّ  َّ  

  2009،َّدمشا،1َّ(َّدارَّال شا رَّللط اعةَّوالنشرَّوالتو يآ،َّط3)
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ةَّلكشاااا َّةَّوالمنادماااااتَّاأل دسااااي َّللقاااارآنهَّالمسااااامراتَّاإللسي ااااَّاصهَّالتفساااايرَّالصااااوقل َّساااام َّ
َّ َّ(1)ةجَّالمتشا هَّمنَّاآلياتَّالقرآني َّتوام

                                                 

َّ (َّانظرَّمقا َّ عنوانهَّالشيخَّم يلَّالدينَّالطعمل،َّعلدَّالمو آَّاإللكترونله1َّ)
http://mohyeldineltomy.com 
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 المصادر والمراجع 

ب يدَّالعلوم،َّالسيدَّصد ياَّ نَّ سنَّيانَّالقنويلَّال ياار ،َّوضاآَّ واشايهََّّ .1
  1333،َّ يروت،1َّالعلمية،َّطَّوقسارسههَّب مدَّشمسَّالدين،َّدارَّالكتن

الر منَّ اانَّب االَّ كاارَّالساايوطل،َّقاالَّعلااومَّالقاارآن،َّيااا َّالاادينَّع اادَّاإلتقااان .2
 دمَّلهَّوعلاَّعليههَّم مدَّشري َّسكر،َّرايعاههَّمصاطفدَّالقصااص،َّمكت اةَّ

 .1359،َّالرياجَّ،1َّالمعار ،َّط

،5َّأ ياااا َّعلاااومَّالااادين،َّب اااوَّ امااادَّم مااادَّ ااانَّم مااادَّالق الااال،َّدارَّالفكااار،َّط .3
َّ 1331ََّّ يروت،

َّ 1333،َّ يروت،14َّاألعام،َّييرَّالدينَّال ركلل،َّدارَّالعلمَّللمايين،َّط .4

َّبعامَّالتصو َّاإلسامل،َّب مدَّب وَّك ،َّدارَّالسا ،َّمصر،َّد ت  .5

َّاليمالية،َّمصر،َّ .6 َّالمط عة َّ نَّعيي ة، َّب مد َّقلَّشرحَّال كم، أيقاظَّالسمم
1315 َّ

َّالميي .7 َّالقرآن َّتفسير َّقل َّالمديد َّعال  ر َّا ن َّت قياهَّد، َّال سنل، يي ة
َّطع د َّالكتنَّالعلمية، َّدار َّالعمرانلَّاليالد َّالعرا سل، َّ يروت،2َّالسام ،

2003 َّ

الر منَّا،َّع دال اتةَّالعر يةهَّبسسساَّوعلومساَّوقنونسا،َّوصورَّمنَّتط يقاتس .8
َّ،َّدمشا 1َّ،1339  نكةَّالميدانل،َّدارَّالقلم،َّط

َّوت .9 َّ نسيه َّعنل َّالرواس، َّمسد  َّم مد َّال قا ا، َّوط عههَّ قيق وارا ه
َّال اسط،َّمكت ةَّالنياح،َّطرا لس،َّلي يا،َّد ت ع دالكريمَّ نَّسليمَّع د
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َّللتفسيرَّ .11 َّاألو  َّاألصولل َّالمعرقل َّالميا  َّقل َّدراسة َّاإلسامله التأوي 
َّللكتانَّ َّيدارا َّأر د، َّالكتنَّال ديال، َّعالم َّالفيار ، َّميتار َّد  الصوقل،

َّ 1َّ،2005العالمل،َّعمان،َّط

َّاال .11 َّب وَّع دت يانَّقلَّبي مان َّ نَّب لَّ كرَّ نَّبيوَّلقرآن، َّم مد نَّا نَّالله
َّع د َّت قياه َّاليو ية، َّ نَّالقيم َّ كر َّد  َّأشرا ه َّال طاطل، َّسالم َّ ن الله

َّوا د،َّيدأ،َّد ت اللهَّب وَّ يد،َّدارَّعالمَّالفع د

م مااااادَّعلااااالَّالصاااااا ونل،َّمكت اااااةََّّالت ياااااانَّقااااالَّعلاااااومَّالقااااارآن،َّالصاااااا ونل، .12
َّ 2َّ،1351 يروت،َّطالق الل،َّدمشا،َّومؤسسةَّمناه َّالعرقان،َّ

َّالطاهرَّا نَّعاشور،َّدارَّس نونَّللنشرَّ .13 تفسيرَّالت ريرَّوالتنوير،َّم مد
 والتو يآ،َّتونس،َّد َّت 

َّع .14 َّم مد َّب و َّالدين َّم يل َّالييانل، َّ  الَّ دتفسير َّالييانل، القادر
َّاليم و ،َّ َّالتيانل َّال سينل َّال سنل َّييانل َّقاض  َّم مد َّد  وت قياه

  2003،َّأسطن و ،1َّمية،طمرك َّالييانلَّلل  والَّالعل

نَّسلملَّوهوَّ قا اَّالتفسير،َّب وَّع دالر منَّم مدَّ نَّال سينَّا تفسيرَّال .15
َّط َّالعلمية، َّالكتن َّدار َّعمران، َّسيد َّت قياه ، َّالسلمل  َّاأل د  ،1َّموسد

َّ 2001 يروت،َّ

لدينَّ نَّك ير،َّ قاَّبصولههَّطهَّتفسيرَّالقرآنَّالعظيم،َّب وَّالفدا َّعمادَّا .16
،1َّت ةَّاإليمان،َّطاللهَّالمنشاو ،َّمكب ادي ههَّع دَّع دالرؤو َّسعد،َّير ا

َّ 2009المنصورأ،َّ

اَّآياتهَّوب ادي هَّووضآَّالتفسيرَّوالمفسرون،َّد َّم مدَّ سينَّالذه ل،َّير َّ .17
َّقسارسه،َّالشيخَّب مدَّال ع ل،َّدارَّاألر م،َّ يروت،َّد َّت 
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َّب وَّع د .18 َّالقرآن، َّاألنصار َّالقرط ل،َّاليامآَّأل كام َّ نَّب مد اللهَّم مد
َّ 1355،َّ يروت،1َّالكتنَّالعلمية،َّطَّدار

ال يار َّمسلم،َّم مدَّ نَّقتوحَّال ميد ،َّت قياهَّاليمآَّ ينَّالص ي ينهَّ .19
  2002،َّ يروت،2َّد َّعللَّ سينَّال وان،َّدارَّا نَّ  م،َّط

َّمنصورَّ .21 َّ ن َّال سين َّوااعت ار، َّالقرآن َّيا ا َّيلا َّبو َّالتفسير  قا ا
َّ 2009،َّالقاهرأ،1َّ،َّطال اا،َّت قياهَّم مودَّالسند ،َّمكت ةَّمد ولل

الر ااَّال يطار،َّ ققهَّريخَّالقرنَّال الالَّعشر،َّالشيخَّع د ليةَّال شرَّقلَّتا .21
َّمط وعاتَّميمآَّاللقةَّ َّ سيتَّال يطار، ونسقهَّوعلاَّعليهَّ فيدصهَّم مد

َّ 1391العر يةَّ دمشا،َّ

لرسا  َّالصقرى،َّا نَّع ادَّالرند ،َّنشرهَّ ولسَّنوياَّاليسوعل،َّالمط عةَّا .22
َّ 1393 يروت،ََّّالكا وليكية،

َّع د .23 َّب و َّالله، َّل قوا َّالالرعاية َّوت قياهَّالله َّدراسة َّالم اس ل،  ارال
َّ،َّد َّت 2ع دَّال ليمَّم مود،َّدارَّالمعار ،َّطد 

الر منَّا نَّاليو  ،َّالمكتنَّعلمَّالتفسير،َّب وَّالفراَّع د ادَّالمسيرَّقلَّ .24
َّ 1354،َّ يروت،5َّاإلسامل،َّط

َّوع د .25 َّالسيوطل، َّماية، َّا ن َّسنن َّالدهلو ،َّشرح َّال سن َّوقير القنل،
َّ ديملَّكتنَّيانة،َّكراتشل،َّد ت 

ص يتَّاليامآَّالصقيرَّو ياداته،َّيا َّالدينَّالسيوطل،َّت قياهَّناصرَّ .26
َّ 1393،َّدمشا،1َّالدينَّاألل انل،َّالمكتنَّاإلسامل،َّط

َّع دال اَّ نَّع دالر منَّ نَّع د .27 َّقلَّذكرَّالموت، َّاإلش يلل،َّالعا  ة الله
َّ 1َّ،1359طالكويت،َّمكت ةَّدارَّاأل صد،َّ
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َّدارَّ .28 َّالقويتلل، َّ سن َّت قياه َّالم اس ل، َّال ارال َّالقرآن، َّوقسم العق 
َّ 1355الفكر،َّ يروت،َّ

قتتَّال ار َّ شرحَّص يتَّال يار ،َّب مدَّ نَّعللَّ نَّ يرَّالعسقانل،َّ .29
ال ا لَّوم يلَّالدينَّاليطين،َّدارَّياَّوتص يتَّوتر يمهَّم مدَّقؤادَّع دت ق

َّت َّالفكرَّللط اعةَّوالنشر،َّد 
َّاليرا ل،َّ .31 َّالعيلونل َّم مد َّ ن َّأسماعي  َّاإلل اس، َّوم ي  َّاليفا  كش 

َّمؤسسةَّ َّالقاإ، َّب مد َّعليهه َّوالتعليا َّوتص ي ه َّط عه َّعلد بشر 
  1353،َّ يروت،4َّالرسالة،َّط

َّع د .31 َّاإلشارات، َّالقشير ،لطا   َّهوا ن َّ ن َّوعلاََّّالكريم َّو ققه َّله  دم
َّ َّالمصرية َّالسي ة َّ سيونل، َّأ راهيم َّد  َّطعليهه َّللكتان، َّالقاهرأ،5َّالعامة ،

2000  

دمَّلهَّوعلاَّعليههَّالشيخَّيالدَّلطا  َّالمنن،َّا نَّعطا َّاللهَّاإلسكندر ،َّ  .32
  1332،َّدمشا،1َّالر منَّالع ،َّدارَّال شا ر،َّطع د

َّنصر .33 َّب و َّوطهََّّاللمآ، َّم مود، َّع دال ليم َّد  َّت قياه َّالطوسل، السر اا
َّ مصر،ع د َّال دي ة َّالكتن َّدار َّسرور، َّ  قداد،ََّّال ا ل َّالم ند ومكت ة

1390 َّ
كش َّالظنونَّعنَّبساملَّالكتنَّوالفنون،َّ ايلَّيليفة،َّدارَّأ يا َّالتراالَّ .34

َّالعر ل،َّ يروت،َّد َّت 
الر منَّ نَّب مدَّ نَّتيمية،َّيمآَّوترتينهَّع دَّميمورَّقتاوىَّا نَّتيمية، .35

َّ،َّد َّت 1م مدَّ نَّ اسم،َّد َّم،َّط
َّوا َّمداراَّالسالكينَّ ينَّمنا  َّ .36 َّب وَّع دأيا َّنع د اللهَّم مدَّيا َّنستعين،

َّا َّبيون َّ ن َّ كر َّب ل َّ اللهَّا ن َّالمعتصم َّم مد َّت قياه َّاليو ية، َّ يم  ن
  1334،َّ يروت،2َّال قداد ،َّدارَّالكتانَّالعر ل،َّط
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َّاإلسامل .37 َّالتفسير َّع دمذاهن َّد  َّتريمةه َّيولدتسسر، َّأينتس ال ليمَّ،
َّ 2َّ،1355النيار،َّدارَّا رب،َّ يروت،َّط

  ،َّ ققهَّوشر هَّووضآَّقسارسههَّ م أَّب مدَّال ين،َّدارَّمسندَّب مدَّ نَّ ن .38
َّ 1333،َّالقاهرأ،1َّال ديال،َّط

َّا .39 َّع دمناه  َّم مد َّالقرآن، َّعلوم َّقل َّالفكر،َّلعرقان َّدار َّال ر انل، العظيم
  1355 يروت،َّ

المواققااااتَّقااالَّبصاااو َّالشاااريعة،َّب اااوَّأسااا ااَّالشااااط ل،َّأ اااراهيمَّ ااانَّموسااادَّ .41
يراَّب ادي ههَّالشايخَّع داللاهَّدرا ،َّوضاآَّل،َّشر هَّوَّالليملَّالقرناطلَّالمالك

اَّآياتااااهَّوقساااارسَّموضااااوعاتههَّع دالسااااامَّاللااااهَّدرا ،َّياااار َّترايمااااههَّم ماااادَّع د
َّ 9َّ،2003الشاقلَّم مد،َّدارَّالكتنَّالعلمية،َّطع د

موسوعةَّالكسن انَّقيماَّاصطلتَّعليهَّبه َّالتصو َّوالعرقان،َّالسيدَّالشيخَّ .41
َّ َّدمشا، َّالم  ة، َّدار َّال سينل، َّالكسن ان َّطم مد َّالسداية، َّ يروت،1َّدار ،

2003  

َّوتص .42 َّتارييسا َّد مؤلفاتَّا نَّعر له َّتريمةه َّي يد، َّع مان َّد  ب مدَّنيفسا،
َّ 1َّ،1332م مدَّالطين،َّدارَّالصا ونل،َّودارَّالسداية،َّالقاهرأ،َّط

َّالنفر ،َّ .43 َّاآلدمل، َّا نَّعطا  َّلشقياَّال ليل، َّتيرَّمنشورأ نصوصَّصوقية
  1359،َّ يروت،2َّ،َّدارَّالمشرا،َّطمَّلساهَّ ولسَّنوياَّاليسوعل ققساَّو د َّ

َّال قدا ،َّ .44 َّ اشا َّأسماعي  َّالمصنفين، َّوآ ار َّالمؤلفين َّبسما  َّالعارقينه هدية
  1331وكالةَّالمعار ،َّأستان و ،َّ
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