التأويلُ اإلشاريُّ عند الصُّوفيَّة:
معامله وضوابطه ومدوَّناته
د .أمين يوسف عودة

قسم اللغة العربية وآدابها  -جامعة آل البيت
المفرق – األردن

توطئة في معالم التأويل اإلشاري ومفهومه:
تعدَّدتَّمناهجََّّتفسيرَّالقرآنَّالكريمَّوتأويلهََّّعندَّالعلماا َّوالمفسارينَّ،وذلا َّوققااَّ
لتعاادَّدَّاألنظااارَّوالمااداي َّالتاالَّين ناالَّعليساااَّمسااارَّالتفساايرََّّوالتأوي ا َّ،ق م اةَّماادي َّ
يعتماادَّماانسجََّّالتفساايرََّّ اااأل رَّوتفساايرََّّالق ارآنَّ االقرآنَّوم ارعاااأَّبس ا انَّالن ا و َّ،و م اةَّ

َّ،وآياارََّّيسااتقر هَّال ااالَّوااقتتااانَّ
ماادي َّيرت االَّماانسجَّالنظاارََّّالعقلاالََّّوالا بر َّالمساادد َّ
انظمَّالسااورَّو اتاتساااَّويماليَّاتساااَّذاتَّالمن اادَّاألد االََّّواللقااو ََّّاإلعيااا يَّينَّ،و ماةَّ

منا ا ا اااهجََّّس ا ا ا اواهاَّشا ا ا ااقلتَّ التفسا ا ا اايراتَّالتش ا ا ا اريعيَّةَّواأل كا ا ا ااامَّالفقسي ا ا ا اةَّواألصا ا ا ااوليَّةَّ
والموضااوعيَّةَّ،والتفساايراتَّاإلعيا ياةَّالعددياةََّّوالعلمياةَّعلاادَّميتلا َّبنماطسااا ََّّوهااذاَّ

قضاااََّّعاانَّ عااجَّاتياهاااتَّالتفساايرَّالمعاص ارأَّالتاالَّتاانسجَّعلاادَّاساات مارَّمفاااهيمَّ
السيرمينيوطيقاَّالمعاصرأَّ َّوتقنياتَّاشتقالساَّالواسعة َّ

وقاالَّساايااَّهااذاَّالتعاادادََّّيناادراَّالتأويا َّاإلشااار ََّّبوَّالرما ََّّبوَّالعرقااانلََّّ،وهاالَّ

تسمياتَّمتعدَّدأَّلمسمَّدَّوا دَّ،ايتَّصََّّ هَّالصوقيَّةَّ،وهاوَّلاونَّمانَّبلاوانَّقسامَّالقارآنَّ
الك اريمَّ،والتفاع ا ََّّمااآَّآياتااهَّواانفعااا َّ ساااَّوتلقَّيس ااَّتلقَّي ااَّذو ي ااَّ،يياااو َّبل اوانَّالتلق الَّ
السا دأََّّقلَّك ََّّعصرَّومصر َّ

تياادرَّاإلشااارأَّألاادَّبنََّّالصااوقيَّةَّعناادماَّيطلقااونَّتسااميةََّّ"تأوي ا "َّبوَّ"تفسااير"َّبوَّ
ٍ
"معان"َّعلدَّاإلشاراتَّالذو يَّةَّالمستيلصةَّمنَّاآلياتَّالقرآنيَّةَّأنَّماَّيطلقونسااَّأطا ااَّ
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ميا ي ا ااَّاَّ قيقي ا اا؛َّألنَّسا اامَّيا اادركونَّبنََّّها ااذصَّالمصا ااطل اتَّلس ا ااَّدااتَّس ا ااَّالياص ا اةَّ
المتَّصاالةَّ تلق الَّآياااتَّالق ارآنَّالك اريمَّوقسمساااَّعلاادَّه ادَّ ٍََّّماانَّض اوا طََّّنقلي ا ٍَّةَّوعقلي اةَّ
ولقويا اةَّو اتيا اةَّوس اايا يَّة َّكم اااَّبنََّّمص ااطلتَّالتفس اايرَّ،و رينا اهَّمص ااطلتََّّالتأويا ا َّ،
مَّعَّنَّي اانَّ ق ا ار أَّظ اواهرَّالنصااوصَّقاالَّميااتساااَّالتداولي اةَّالمعروقااةَّعناادَّالمفس ارينَّ
اَّ،وتاارييتََّّمعناادَّعلاادَّآياارَّ
اعت ااارَّال قيقااةَّوالميااا َّ،وقاااَّالض اوا طَّالمااذكورأَّآنف ا َّ
مما ااَّه ااوَّم تما ا َّق االَّاآليا اةَّبوَّاآلي اااتَّالمعنيا اةَّ،عل اادَّم اااَّيتطلَّ ااهَّالس اايااََّّالي اااصََّّ
والسيااَّالعامََّّلتل َّاآل ؛َّوعلدَّذل َّقسما؛َّب َّالتفسايرَّوالتأويا َّ،اَّيقاادرانَّظااهرََّّ
الاانَّصَّ،س اوا َّبكااانَّهااذاَّالظاااهرََّّي ي ا َّألاادَّمعن ادَّ قيقاالََّّم اشاارَّ،ب َّتفساايرَّ،بمَّ
ي ي َّألدَّمعندَّتيرََّّم اشرَّبوَّمعندَّميا ََّّ،ب َّتأوي َّ
و مَّةَّع ارأَّا ت ار يَّةَّيتداولساَّمفسَّروَّالصوقيةََّّ،مانَّم ا َّ اولسمهَّوهاذاَّمانَّ اانَّ
اإلشارأَّاَّمنَّ انَّالتفسيرَّ،اعتراقَّاَّمنسمَّ أنََّّالتفسيرََّّلهَّبصولَّهَّو واعدصَّوضوا طهَّ
المااأيوذأَّماانَّظاااهرَّالنق ا َّالص ا يتَّوالعق ا َّالمسااددَّوالعاار َّاللقااو ََّّ،وبنََّّالمعناادَّ
اإلشار ََّّييتل َّعنَّالمعندَّالمستيلصَّ التفسيرَّبوَّالتأوي َّ،وبنََّّلهَّضوا طََّّبيرىَّ
ذاتََّّسمةَّذو يَّةَّمن قةَّعنَّب وا َّالروحَّقلَّتفاعلساَّمآَّاليطانَّالقرآنلََّّ،الذ َّهوَّ
يطانَّماَّتن َّأاَّليَّمارسَّممارسةَّقعليَّةَّ،ويتريمَّتريمةَّيلقيةَّوتع دياةَّقالَّالمقاامَّ
األو َّ،ولكاالَّيساات ي ََّّمضاامونَّهَّساالوكاََّّيشاام َّظاااهرَّالفااردَّو اطناهَّعلاادَّ اادََّّساوا َّ
َّ
ا َّلعا ََّّالسااد ََّّالنساا لََّّاألساامدَّمناهَّهاوَّأصاااحََّّال ااطنَّوتصاافيتهَّواساتنارتهَّ نااورَّ
اللااهَّتعااالدَّالمتيل الَّقاالَّالساامواتَّواألرجَّ،مصااداَّاَّلقولااهَّع ا َّوي ا هَّ﴿الل ه ُُن هوُرُُ
ل أرُضُ﴾ (َّ)1وبمَّاَّأصاحَّال ااطنَّقمعولاهَّ او َّالن الََّّصالَّدَّاللاهَّعلياهَّ
السُموٰاتُُوا ُ
وآلهَّوسلَّمهَّ"باَّأنََّّقلَّاليسدَّمضقةََّّأذاَّصل تَّصلتَّاليسدَّكلَّهَّواذاَّقسادتَّقسادَّ
اليساادَّكل اهَّ،باَّوهاالَّالقلاان"(َّ،)2وقاالَّهااذاَّال ااديالَّأشااارأَّواض ا ةَّألاادَّبنََّّصاااحَّ
الظاهرَّين نلَّعلدَّصاحَّال اطن َّ
(َّ)1النورهَّ53

(َّ)2اليمااآَّ ااينَّالصا ي ينهَّال يااار َّمساالمَّ،م ماادَّ اانَّقتااوحَّال ميااد َّ،ت قياااهَّد َّعلاالَّ سااينَّال اوانَّ،
دارَّا نَّ مَّ،ط َّ،2يروتَّ،2002َّ،اَّ،1ص)503(َّ 300
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يشااكَّ َّمصااطلتََّّ"أشااارأ"َّقاالَّالعاار َّالصااوقلََّّمااآَّمصااطلتَّآياارََّّهااوَّالع ااارأَّ،

نا يةََّّيمكنَّبنَّتيتصرَّالعا اةَّ اينَّالمعنادَّاإلشاار ََّّوالمعنادَّالتفساير ََّّ،قممااَّهاوَّ

م مو َّقلَّمعندَّاإلشارأَّعندَّالصوقيةَّبنَّساهَّ"تفسيمَّمانَّاللاهَّلع ادصَّعانَّناورَّيمالاهَّ
ويالااه" (ََّّ)1وهاالهَّ"سااقوطَّنكتااةَّقاالَّالقلاانَّتااد ََّّعلاادَّمعناادَّمق ااو "

()2

َّويقااو َّا اانَّ

القيَّمَّقلَّتعري َّاإلشاراتهَّ"هلَّالمعانلَّالتلَّتشيرَّألدَّال قيقةَّمنَّ عدَّ،ومنَّو ار َّ
ي ااان َّوه االَّت ااارأَّتك ااونَّم اانَّمس اامورَّ،وت ااارأَّتك ااونَّم اانَّمر االََّّ،وت ااارأَّتك ااونَّم اانَّ

معقو َّ،و دَّتكونَّمنَّال واسََّّكلَّسا َّقاإلشاراتَّمنَّينسَّاألدلَّةَّواألعامَّ،وس ساهَّ
قظَّإلدر َّبمورَّلطيفاة"()5؛َّ
َّا
صفا َّي ص َّ اليمعيَّةَّقيلط َّ هَّال سََّّوالذهنَّ،قيستي

قاإلشاااراتَّبوَّالمعااانلَّاإلشاااريَّةَّعناادَّبه ا َّالطرياااَّالصااوقلََّّتتااأتَّدَّلساامَّعاانَّطرياااَّ
اإللساماتَّواإلش ار اتَّالتلَّيتيلَّدَّ ساَّال اََّّعلادَّ لاو سمَّ،وهالَّياصاةَّ فسامَّالقارآنَّ

الكريمَّواأل اديالَّالن ويَّةَّالشريفةَّ،وتتفاوتَّعمقَّاَّ َّودَّةَّويمااََّّ،ولكنَّساَّاَّتستنفدَّك ََّّ
م اااَّتستض اامرصَّاآلي اااتَّالقرآنيا اةَّواأل ادي ااالَّالن ويا اةَّالشا اريفةَّم اانَّأش ااعاعاتَّنورانيا ا ٍَّةَّ
(َّ)1موسوعةَّالكسن انَّقيماَّاصطلتَّعليهَّبه َّالتصو َّوالعرقانَّ،السيدَّالشيخَّم مدَّالكسن انَّال ساينلَّ،
دارَّالم ةَّ،دمشاَّ،دارَّالسدايةَّ،ط َّ،1يروتَّ،2003َّ،اَّ،12صَّ 513و مةَّتعريفاتَّبيرَّلإلشارأَّ
وردتَّعاانَّ عااجَّالصااوقيةَّ،منساااَّ ااولسمهَّ"اإلشااارأهَّهاالَّماااَّييفاادَّعاانَّالمااتكلمَّكشاافهَّ الع ااارأَّللطاقااةَّ
معن اااص" َّاللم ااآَّق االَّالتص ااو َّ،ب ااوَّنص اارَّالسا ارااَّالطوس االَّ،ت قي اااهََّّد َّع اادال ليمَّم م ااودَّ،وط ااهَّ

ع دال ا لَّسرورَّ،دارَّالكتنَّال دي ةَّ مصرَّ،ومكت ةَّالم ندَّ قدادَّ،1390َّ،صَّ 414و اولسمهَّ"وبمااَّ
اإلشارأهَّقماَّاَّيتأتدَّللمتكلمَّاإل انةَّعنهَّ الع ارأَّلكونهَّلطيفاَّقلَّمعناص" َّبر آَّرسا َّميطوطاتَّنادرأَّ
قاالَّالتصااو َّ،ب ااوَّالقاساامَّالقشااير َّ،ت قياااهَّد َّ اساامَّالسااام ار لَّ،ميلااةَّالميمااآَّالعلماالَّالع ار االَّ،مااجَّ

 َّ،1393َّ،19قاادادَّ،صَّ 233علاادَّبنَّم ا َّهااذصَّالتعريفاااتَّتتص ا َّ أسااالينَّالتع ياارَّالصااوقلَّذاتَّ
الطا آَّالرم َّ،وكذل َّ مصطل اتسمَّومعانيساَّ،بك رَّمماَّتتص َّ التأوي َّاإلشار ََّّ

( َّ)2واراَّال قا اَّ،م مدَّمسد َّالرواسَّ،عنالَّ نسايهَّوت قيقاهَّوط عاههَّع ادالكريمَّ انَّساليمَّع دال اساطَّ،
مكت ةَّالنياحَّ،ط ار لسَّ،لي ياَّ،د تَّ،ص53

(َّ)5مداراَّالسالكينَّ ينَّمنا َّأيا َّنع دَّوايا َّنستعينَّ،ب وَّع داللهَّم مدَّ نَّب لَّ كرَّ نَّبيونَّا نَّ ايمَّ
اليو يااةَّ،ت قياااهَّم ماادَّالمعتصاامَّ اللااهَّال قااداد َّ،دارَّالكتااانَّالعر االَّ،ط َّ،2يااروتَّ،1334َّ،اَّ،2
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والساماتَّر انيَّة؛َّولذل َّقإنََّّأشاراتََّّالقرآنَّقياضاةََّّدا مااَّولايسَّلسااَّانتساا (َّ َّ)1ولعا ََّّ
عادمَّانتسااا َّالمعاانلَّاإلشاااريَّةَّقالَّالقارآنَّالكاريمَّيتَّسااَّمااآَّمااَّينساانَّألادَّعلاالََّّكاَّرمَّ

اللهَّويسهَّمنَّ ولههَّ"لوَّش تَّألو رتَّس عينَّ عيراَّمنَّتفسيرَّقات ةَّالكتان"(َّ)2قلوَّ

ك ااانَّالمقص ااودَّم اانَّكام ااهَّ،ك ا َّارمَّالل ااهَّويس ااهَّ،تفس اايرَّالفات ااةَّم اانَّ ي ااالَّمعانيس اااَّ

الظاااهرأَّ،لكااانَّلساااَّ اادَّتق ا َّعناادصَّمسماااَّتك اارتَّ،ولكاانََّّ ولااههَّ"س ا عين"َّيااد ََّّعلاادَّ
الك رأَّتيرَّالمتناهية؛َّألنََّّالعرنَّتعَّرَّ رَّمَّس عينَّقلَّم َّهذاَّالسيااَّعنَّالك رأَّ،

اَّع اانَّ اادَّالع ااددَّ،قا تض اادَّذلا ا َّبنََّّالما ارادَّم اانَّتفس اايرَّالفات ااةَّعل اادَّه ااذاَّالن ااوَّ
معانَّ اطنيَّةَّ
اَّظاهرهاَّق سنَّ،ولكنَّماَّينطو َّعليهَّالتفسيرَّمنَّ ٍَّ
َّ
المتَّسآَّوالعمياَّ
واشاراتَّألساميَّةَّتتيدَّدَّ تيدَّدَّ ار أَّالقرآنَّوت ويرصَّ،مصداَّاَّلقو َّع داللهَّ نَّمسعودَّ

ادَّعلمَّاألولينَّواآليرينَّقلي ورَّالقرآن" (َّ َّ)5
َّ
رضلَّاللهَّعنههَّ"منَّبر

ويتَّضا ااتَّالفا ااراَّ ا ااينَّاإلشا ااارأَّوالع ا ااارأَّقا االَّبنََّّالع ا ااارأََّّيَّشا ااترطَّقيسا اااَّالتطا ااا اََّّ

والمواقق ااةَّ،واإلش ااارأَّاَّيش ااترطَّقيس اااَّذلا ا َّ،كم اااَّبنََّّاإلش ااارأَّبراََّّوبداََّّم اانَّالع ااارأَّ،

قاإلشااارأَّتلااوحَّوالع ااارأَّتوضاات (َّ)4ويسااتت آَّهااذاَّالتفرياااََّّتفرياااََّّآياارََّّيقااآَّ ااينَّمسااارَّ
علمااا َّاإلشااارأَّ،ومسااارَّعلمااا َّالع ااارأَّقاالَّتلقالَّآ َّالقارآنَّالكاريمَّ،وقساامَّماااَّتنطااو َّ

اانَّأشا ااريَّةَّ اطن ااةَّ،ذلا ا َّبنََّّعلم ااا َّالع ااارأَّبوَّ
علي ااهَّم اانَّم ارت اانَّداليا اةَّظ اااهرأَّومع ا ٍَّ
علم ااا َّالظا اااهرَّ،يرك ا ا ونَّعلا اادَّالمعن اادَّالمطا ااا اَّلظ ا اواهرَّاأللفااااظَّوالتراكي اانَّ،بوَّ

المستيلصَّمنساَّ اعت ارَّويوهسااَّال قيقياةَّوالميا ياةَّ،دونَّعناياةَّ مااَّتتضامَّنهَّمانَّ

اانَّعميقااةَّبوَّ اطني اةَّبوَّأشاااريَّةَّعلاادَّن ااوَّتكااونَّقيااهَّموا يااةَّنوع ااَّماانَّالماَّاوا اأَّ،
معا ٍَّ
(َّ)1بعامَّالتصو َّاإلساملَّ،ب مدَّب وَّك َّ،دارَّالسا َّ،مصرَّ،د تَّ،ص93

(َّ)2أ ي ااا َّعل ااومَّال اادينَّ،ب ااوَّ ام اادَّم م اادَّ اانَّم م اادَّالق ال االَّ،دارَّالفك اارَّ،ط َّ،5ي ااروتَّ،1331َّ،اَّ،1
ص554

(َّ)5أ يا َّعلومَّالدينَّ،الق اللَّ،اَّ،1ص555

(َّ)4انظاارَّقاالَّهااذاَّالفااراهَّالرسااا َّالصااقرىَّ،ا اانَّع ااادَّالرنااد َّ،نشاارهَّ ااولسَّنوياااَّاليسااوعلَّ،المط عااةَّ
الكا وليكي ااة َّ،ي ااروتَّ،1393َّ،صَّ 121أيق اااظَّالسم اامَّق االَّش اارحَّال ك اامَّ،ب م اادَّ اانَّعيي ااةَّ،المط ع ااةَّ

اليماليةَّ،مصرَّ،1315َّ،اَّ،1صَّ 115
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ومما لةَّنوعَّاَّمنَّالمما لةَّللمعانلَّالظاهرأَّ،ولذل َّتنصر َّعنايتسمَّألدَّالتلقلَّعانَّ

الع ارأَّدونَّالتلقلَّعنَّاإلشارأ َّوبمااَّالصاوقيَّةَّقيمعاواَّ اينَّظااهرَّالع اارأَّواشاارتساَّ،
ولاامَّيكتف اواَّ ااالو و َّعلاادَّالظاااهر َّ،ا َّتقلقل اواَّقاالَّ اااطنَّالع ااارأَّواسااتلسمواَّمنس اااَّ

معانلََّّأشاريةََّّعميقةَّود يقةَّ وساطةَّاإللسامَّاإللسلََّّوالمددَّالر اانل َّ،عادَّبنَّياهادواَّ
نفوس ااسمَّواس ااتقامواَّعل اادَّالطريق ااةَّالم ل اادَّمتَّ ع ااينَّصا اراطََّّال اااََّّالمس ااتقيمَّ،قص اافتَّ
لاو سمَّ،وشاافتَّبروا ساامَّ،وبصااقتَّألاادَّألسامااتَّ ار ساااَّالمضاامرأَّقاالَّكتا ااهَّالع يا َّ،

وهاالَّتتنا َّقاالَّبوعيااةَّ لااو سمَّقاالَّب نااا َّتاوتااهَّوتاادَّرصَّواانفعااا َّ ااهَّ،كا ََّّعلاادَّ اادرَّ

ا تمالااهَّو الااهَّومقامااهَّوصاافا َّ ل ااهَّ،وقاالَّ يااانَّهااذاَّالمسااارَّماانَّتلق الَّآ َّالق ارآنَّ

الك اريمَّيقااو َّا اانََّّتيمي اةهَّ"اَّرياانَّبنََّّاللااهَّيفااتتَّعلاادَّ لااونَّبوليا ااهَّالمتقااينََّّوع ااادَّصَّ
الصااال ين َّ-س ا نَّطسااارأَّ لااو سمَّمم ااَّيكرهااهَّ،وات اااعسمَّماااَّي اهَّ-ماااَّاَّيفااتتَّ اهَّ
علاادَّتياارهمَّ،وهااذاَّكماااَّ ااا َّعلاالَّكا َّارمَّاللااهَّويسااههَّ"أاَّقسم ااَّيؤتيااهَّاللااهَّع اادَّاَّقاالَّ
كتا ه َّوقلَّاأل رهَّمنَّعم َّ ماَّعلمَّور هَّاللهَّعلمَّماَّلمَّيعلمَّ،و دَّد َّالقارآنَّعلادَّ

ذل َّقلَّتيرَّموضآ"

(َّ )1

ي دَّدَّعلما َّالقرآنَّوالتفسيرَّمفسومََّّالتأوي َّاإلشاار َّ قاولسمهَّ"هاوَّتأويا َّالقارآنَّ

قياارَّظاااهرصَّإلشااارأَّيفياةَّتظساارَّألر ااانَّالساالو َّوالتصا َّاو َّ،ويمكاانَّاليمااآََّّ ينسماااَّ

و ااينَّالظ اااهرَّالما ارادَّبيض ااا" (َّ)2وه ااوَّبيضا ااهَّ"تأوياا َّالقاارآنَّعل اادَّي ااا َّالظ اااهر؛َّ

إلشاراتَّيفيَّةَّتظسرَّل عجَّبوللَّالعلمَّ،بوَّتظسرَّللعارقينَّ اللهَّمنَّبر انَّالسالو َّ
نَّنورَّاللهَّ صا رهمَّقأدركواَّبسرارََّّالقرآنَّالعظايمَّ،بوَّانقاد تَّ
والمياهدأَّللنَّفَّسََّّ،ممَّ َّ

قاالَّبذهااانسمَّ عااجَّالمعااانلَّالد يقااة َّ،وسااطةَّاإللسااامَّاإللساالََّّبوَّالفااتتَّالر اانلََّّ،مااآَّ

(َّ)1ميمورَّقتاوىَّا نَّتيميةَّ،ب مدَّ نَّتيميةَّ،يمآَّوترتينهَّع ادالر منَّ انَّم مادَّ انَّ اسامَّ،د َّمَّ،طَّ،1
د َّتَّ،اَّ،15صََََّّّّ 243

(َّ)2مناها ا َّالعرق ااانَّق االَّعل ااومَّالقا ارآنَّ،م م اادَّع اادالعظيمَّال ر ااانلَّ،دارَّالفك اار َّ،ي ااروتَّ،1355َّ،اَّ،2
ص95

21

أمكااانَّاليمااآَّ ينسماااَّو ااينَّالظاااهرَّالمارادَّماانَّاآلياااتَّالكريمااة" (َّ)1ويقااو َّاآللوساالهَّ

"وبماَّكاامَّالساادأَّالصاوقيَّةَّقالَّالقارآنَّ،قساوَّمانَّ اانَّاإلشااراتَّألادَّد اا اَّتنكشا َّ
علدَّبر انَّالسالو َّ،ويمكانَّالتط يااَّ ينسااَّو اينَّالظاواهرَّالمارادأَّ،وذلا َّمانَّكماا َّ

اإليمانَّوم جَّالعرقانَّ،اَّبنَّالظاهرَّتيارَّمارادَّبصااََّّوانمااَّالمارادَّال ااطنَّققاط؛َّ

أذَّذا َّمنَّاعتقادَّال اطنيَّةَّالما ادأَّ،توصالواَّ اهَّألادَّنفالَّالشاريعةَّ الكلياةَّ،و اشااَّ
سادتناَّمنَّذل َّكي َّو دَّ ضواَّعلدَّ فظَّالتفسيرَّالظاهرَّو الواهَّاَّ دَّمنهَّبواَّ؛َّ

أذَّاَّيطمآَّقلَّالوصو َّألدَّال اطنَّمنَََّّّ ََّّأ كامَّالظاهرَّ،ومنَّادَّعدَّقسمَّبسرارَّ
القرآنَّظاهراَّو اطناَّ
ال يتَّ

َّأ كامَّالتفسيرَّالظاهرَّ،قسوَّكمانَّادَّعادَّال لاوإَّألادَّصادرَّ

َّبنَّيياو َّال ان"

(َّ )2

َّ،بولساااهَّبنََّّالفساامََّّاإلشااار ََّّنمااطَّ
تنطاَّاو َّهااذصَّالتعريف ااتَّعلاادَّاعت اااراتَّيمسااة َّ

منَّبنماطَّالقا ار أَّالتفاعلياةَّ،و انيسااهَّبناهَّاساتن اطَّ ال اا َّاَّ المقاا َّ،ييااو َّظااهرَّ
المعناادَّالااذ َّساايقتَّاآليااةَّالقرآني اةَّللدالااةَّعليااهَّقاالَّالعاار َّاللقااو َّالمتواطااأَّعليااهَّ،
و ال ساااهَّبنََّّهااذاَّااسااتن اطََّّمتصا َّ عا ااةَّالمتلقالَّالصااوقلََّّال اريصَّعلاادَّتصاافيةَّ
اوماةَّذكارَّاللاهَّعا ََّّويا ََّّ،ومداوماةَّ ا ار أَّالقارآنَّالكاريمَّ
اطنهَّ،وصق َّمارآأَّ ل اهَّ مد َّ
ا ار أَّتعَّدياةَّمست صارأَّ،ترمالَّألادَّالتفاعا َّواانفعاا َّ اتاوأَّآياتاه َّ،ياالَّت يارَّقاالَّ

(َّ)1الت يااانَّقاالَّعلااومَّالق ارآنَّ،م ماادَّعلاالَّالصااا ونلَّ،مكت ااةَّالق الاالَّ،دمشاااَّ،ومؤسسااةَّمناه ا َّالعرقااانَّ،
يروتَّ،طََّّ،1351َّ،2صَّ193

(َّ)2روحَّالمعااانلَّقاالَّتفساايرَّالق ارآنَّوالس ا آَّالم ااانلَّ،ب ااوَّالفض ا َّشااسانَّالاادينَّالساايدَّم مااودَّاآللوس الَّ
ال قداد َّ،ض طهَّوص

ههَّعللَّع ادال ار َّعطياةَّ،دارَّالكتانَّالعلمياةَّ،ط َّ،1ياروتَّ،2001َّ،اَّ،1

صَّ 5وانظرَّتعريفاتَّبيرَّمشا سةهَّلطاا

َّالماننَّ،ا انَّعطاا َّاللاهَّاإلساكندر  َّ،ادمَّلاهَّوعلااَّعلياههَّ

الشيخَّيالدَّع دالر منَّالع َّ،دارَّال شاا رَّ،طَّ،1دمشااَّ،1332َّ،صَّ 154-155اإلتقاانَّقالَّعلاومَّ
الق ارآنَّ،يااا َّالاادينَّع اادالر منَّ اانَّب االَّ كاارَّالساايوطل َّ،اادمَّلااهَّوعلاااَّعليااههَّم ماادَّش اري َّسااكرَّ،
رايعااههَّمصااطفدَّالقصاااصَّ،مكت ااةَّالمعااار َّ،طَّ،1الرياااجََّّ،1359َّ،اَََََََََََََّّّّّّّّّّّّّ،2ص-320

َّ 325وانظرَّماَّكت اهَّيولدتساسرَّقالهَّماذاهنَّالتفسايرَّاإلسااملَّ،تريماةهَّد َّع ادال ليمَّالنياارَّ،دارَّ

ا ربَّ،ط َّ،2يروتَّ،1355َّ،صَّ،203-205صَّ 234-259
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ويدانااهَّالمصاافدَّ،وقاالَّ ل ااهَّالمعلاااَّ اللااهَّتعااالدَّ،معااانلََّّأي ا ياةَّتااو لَّ ساااَّاآلياااتَّ

َّالرو لََّّومن لَّتهَّقيهَّ،و ار عسااهَّوهاوَّشارطَّ
َّ
المتلوأَّ،علدَّن وَّيوا َّ الَّهَّقلَّالسلو
يشااتم َّعلاادَّا ت ا ار َّوتن يااهَّ،أذَّيَّ كاامَّعلاادَّصااداَّهااذصَّالمعااانلَّاإلي ا ي اةَّ،وتلكاامَّ

َّ،ويَّ كمَّعلدَّعدمَّاندرايساَّقلَّالتأوياتَّالتعسَّفيَّةَّبوَّاإلسقاطيَّةَّ
التأوياتََّّاإلشاريةَّ َّ

المذمومااةَّبوَّالسااييفةَّبوَّال اطنياةَّالمرقوضااة َّ،ااأنَّيمكاانَّاليمااآََّّ ينساااَّو ااينَّظاااهرَّ
اآليةَّمنَّ يالَّالمما لةَّوالمشا سةَّوالموا اأَّ ينَّالمعندَّاإلشار ََّّ،والمعنادَّالظااهر ََّّ

الااذ َّس ايقتَّبلفاااظََّّاآليااةَّأليا َّأظسااارصَّقاالَّبصا َّالوضااآَّ،ويامسااساهَّبنااهَّاَّيصااتََّّ
الكامَّقلَّعلمَّاإلشارأَّأاَّلمنَّبتقنَّب كامَّعلمَّالتفسايرَّالظااهر َّيقاو َّا انَّعاشاورَّ

قلَّتفسيرصهَّ"بمَّاَّماَّيتكلَّمَّ هَّبه َّاإلشاراتَّمنَّالصوقيَّةَّقلَّ عجَّآياتَّالقارآنَّمانَّ

ااهراَّ،ولكاانَّ تأوي ا َّون اَّاوصَّ،قين قاالَّبنَّتعلم اواَّ
اانَّاَّتياار َّعلاادَّبلفاااظَّالق ارآنَّظا َّ
معا ٍَّ

بنَّسمَّماَّكانواَّيدَّعونَّبنََّّكامَّسمَّقلَّذلا َّتفسايرََّّللقارآن َّ،ا َّيعناونَّبنََّّاآلياةَّتصالتَّ
اتَّ،ولاامَّ
للتم ا َّ ساااَّقاالَّتاارجَّالمااتكلَّمَّقيااهَّ،و س ا كمَّقاالَّذل ا َّبنَّساامَّساامََّّوهاَّأشااار ٍَّ
يساامَّوهاَّمعااانلََّّ،ق ااذل َّقاااراَّ ااولَّسمَّ ااو َّال اطنيااة" (َّ)1و اادَّتن اهَّالق الاالََّّ،وهااوَّماانَّ
بر ااانَّالع ااارأَّواإلشااارأَّألاادَّهااذاَّاا تا ار َّماانَّ ا ؛َّلي اايَّنَّأنََّّم ا َّهااذصَّاإلشاااراتََّّاَّ
تعدوَّكونساَّتن يسَّاَّعلدَّال اواطنَّمانَّذكارَّالظاواهر َّيقاو َّالق الالََّّقالَّسايااَّكاماهَّ
علاادَّال ااديالَّالن ااو ََّّالش اري هَّ"اَّتاادي َّالما كااةَّ يت ااَّقيااهَّكلاان"()2هَّوالقلاانَّ يااتَّ،

هوَّمن َّالما كةَّ،ومسَّطَّب َّرهمَّ،وم ََّّاستقرارهم َّوالصفاتَّالردي ةَّم ا ََّّالقضانََّّ
والشسوأَّوال قدَّوال سدَّوالك رَّوالعينَّوبيواتساَّكانََّّنا اةَّ،قاأندَّتديلاهَّالما كاةَّ

وه ااوَّمشا ا ونَّ ااالكان َّون ااورََّّالعل اامَّاَّيقذق ااهَّالل ااهَّتع ااالدَّق االَّالقل اانَّأاَّ وسا ااطةَّ

الما كااة

َّولسااتَّب ااو َّالم ارادََّّ لفااظَّ"ال ياات"َّهااوَّالقلاانََّّوَّ" الكلاان"َّهااوَّالقضاانَّ

(ََّّ)1تفساايرَّالت رياارَّوالتنااويرَّ،م ماادَّالطاااهرَّا اانَّعاشااورَّ،دارَّس ا نونَّللنشاارَّوالتو يااآَّ،تااونسَّ،د َّتَّ،
اَّ،1ص54

(َّ)2مسندَّب مدَّ نَّ ن  َّ،ققاهَّوشار هَّووضاآَّقسارساههَّ ما أَّب مادَّالا ينَّ،دارَّال اديالَّ،طَّ،1القااهرأَّ،
َّ،1333اَّ،12ص)19235(َّ 350
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والصاافاتَّالمذمومااةَّ،ولكن الَّب ااو َّهااوَّتن يااهَّعليااهَّ،وقااراَّ ااينَّتع ياارَّالظ اواهرَّألاادَّ

ال واطنَّ،و ينَّالتن يهَّلل واطنَّمنَّذكرَّالظواهرَّمآَّتقريرَّالظواهرَّ،قفاراَّال اطنيةََّّ
سا اذصَّالد يق ااة؛َّق ااإنََّّه ااذصَّطري اااََّّااعت ااارَّ،وه ااوَّمس اال َّالعلم ااا َّواأل ا ارار؛َّأذَّمعن اادَّ

ااعت ااارَّبنَّيَّعَّ ارََّّماااَّذَّكاارَّألاادَّتي ارصَّ،قاااَّيَّقتصاارَّعليااهَّ،كماااَّياارىَّالعا ا ََّّمصااي ةَّ
لقيا ارصَّ،قيك ااونَّقيس اااَّل ااهَّع ا ارأََّّ ااأنَّيَّعَّ ا ارََّّمنسا ااَّأل اادَّالتن ي ااه؛َّلكون ااهَّبيضا ااَّعرضا ااةَّ

للمصا نَّ،وكونََّّالادنياَّ صاددَّاانقاانَّ،قع اورصَّمانَّتيارصَّألادَّنفساهَّمانَّنفساهَّألادَّ
بصا َّالاادنياَّع ارأََّّم مااودأَّ،قاااع رَّبنااتَّبيضااَّمانَّال يااتَّالااذ َّهااوَّ نااا َّاليلاااَّألاادَّ
القلاانَّالااذ َّهااوَّ يااتَّ نااا َّاللااهَّتعااالدَّ،وماانَّالكلاانَّالااذ َّذَّمََّّلصاافتهَّ،اَّلصااورتهَّ،
وهوَّماَّقيهَّمنَّسييَّةَّونياسةَّ،ألدَّالروحَّالكل يَّةَّوهلَّالسََّّعيَّة (َّ َّ)1

ين ناالَّاسااتياصََّّالمعناادَّاإلشااار ََّّالااذ َّين اهَّأليااهَّتأويا َّال ااديالَّعلاادَّأييااادَّ

معناادَّم اوا ٍََّّعاانَّطري اااَّالمما لااةَّوالمشااا سة َّ،ي ااالَّاَّينفاالَّالمعناادَّالظ اااهرََّّ،واَّ
يتعااارجَّمعاهَّ،وانَّماااَّيتما ا َّمااآَّمعناااصَّالظاااهرَّولكاانَّماانَّمسااتوىَّويااود ََّّآياار(َّ،)2

قإذاَّكانَّالمستوىَّالويود ََّّالم اشرَّالذ َّيشيرَّأليهَّلفظََّّال ديالَّقلَّالعر َّاللقو ََّّ
هااوَّال يااتَّالااذ َّنتيااذصَّللسااكنَّ،والكلاانََّّالااذ َّهااوَّال ياوانَّالمعاارو َّ،قااإنَّالمسااتوىَّ

الويود ََّّاآليرَّالموا َّلهَّقلَّالمعندَّاإلشار َّالذ َّاَّيانقجَّالمعنادَّالظااهرََّّواَّ
يتعارجَّمعهَّ،هوَّالقلنََّّالذ َّوضآَّمنَّ انَّااعت ارَّقالَّماوا اأَّال ياتَّمانَّيساةَّ،
والصاافاتََّّالمذمومااةَّكالقضاانَّوال قاادََّّوالش اَّرصََّّوال اارصَّوالشااسوأَّالتاالَّوضااعتَّماانَّ
ااانَّااعت ااارَّقاالَّم اواَّاأَّالكلاانَّماانَّيسااةَّبياارىَّ،وتناالََّّعاانَّالقااو َّبنََّّالمشااا سةَّ

والمما لةَّبمرانَّ ا مانَّ ينَّالطرقينَّ،وواصانَّ ينسما َّ
(َّ)1أ يا َّعلومَّالدينَّ،الق اللَّ،اَّ،1ص92

(َّ)2انظاارهَّالمواققاااتَّقاالَّبصااو َّالش اريعةَّ،ب ااوَّأس ا ااَّالشاااط لَّ،أ اراهيمَّ اانَّموساادَّالليم الَّالقرناااطلَّ
المااالكلَّ،شاار هَّويااراَّب ادي ااههَّالشاايخَّع داللااهَّد ار َّ،وضااآَّترايمااههَّم ماادَّع داللااهَّد ار َّ،يااراَّآياتااهَّ
وقسرسَّموضوعاتههَّع دالسامَّع دالشاقلَّم مدَّ،دارَّالكتنَّالعلمياةَّ،طَّ،2003َّ،9اَّ،5ص-502
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وم ا َّهااذاَّالتن يااهََّّبوَّالع ااورََّّماانَّاليطااانَّالااذ َّوضااآَّقاالَّاألص ا َّللدالااةَّعلاادَّ
بمرَّويود ََّّمعينَّ،ألدَّالتدلي َّ هَّ-ع رَّالتم ي َّوالتوا َّوالتشا هَّ-علدَّبمرَّويود ََّّ
ااظرَّلااهَّ،اتَّسااعتَّلااهَّال اتااةَّالعر ي اةَّقاالَّماااَّيساامَّدَّ ااسااتعارأَّالتم يلي اة؛َّذل ا َّبنََّّ
منا ٍَّ

األس االونََّّال ااذ َّتعما ا َّ ااهَّه ااذصَّااس ااتعارأَّمط ااا اَّلوس االونَّال ااذ َّيعما ا َّ ااهَّالتأويا ا َّ
اإلشار ََّّقلَّالع ورَّمنَّظاهرَّاللفاظَّمانَّ ياالَّمعنااصَّاألصاللََّّ،ألادَّمااَّيوا ياهَّويما لاهَّ
منَّمعندَّأشار ََّّ،ومنَّبم لةَّااستعارأَّالتم يليَّةَّ و ََّّالمتن لَّه َّ

وم ا ا ا ا ا اانَّيا ا ا ا ا ا ا َّذاَّق ا ا ا ا ا ا ٍامَّم ا ا ا ا ا اارَّما ا ا ا ا ا ار ٍ
يجَّ َّ يي ا ا ا ا اادَّم ا ا ا ا ااراَّ ا ا ا ا ااهَّالم ا ا ا ا ااا َّالا ا ا ا ا ا اا

َّ()1

قأص َّالمعندَّقالَّكاامَّالمتن الََّّياد َّعلادَّبنََّّالاذ َّييادَّقالَّقماهَّما اررأََّّنتيياةََّّ

مرجَّماَّ،ييدَّمذااَّالما َّالعذنََّّالا ا َّمَّاراَّقالَّقماهَّ،ولايسَّذلا َّمانَّما اررأَّالماا َّ،
َّولكاانَّالمتن االََّّاسااتعارَّهااذاَّالكااامَّ،لإلشااارأَّ ااهَّألاادَّ
وانَّماااَّماانَّم ا اررأَّاللسااانَّوالفاام َّ

معندَّويود ََّّآيرََّّ،يتم َّقلَّ ا َّمنَّاَّيمل َّالقدرأَّاإل داعيَّةَّعلدَّتاذواَّالشاعرَّ

اذواَّالشاعرَّال سانََّّ،
العاللَّالفصا ةََّّ،قسوَّ س نَّذلا َّالعيانََّّالاذ َّقياهَّاَّي سانَّت َّ
ا َّينتقاادصَّماانَّتيارَّعلاامَّواَّد اريااة

()2

َّو اادَّيتم ا َّالماار َّ قااو َّالن الََّّصاالَّدَّاللااهَّعليااهَّ

وساالَّمهَّ"اَّيَّلاادإَّالمااؤمنَّماانَّيَّ ارَّوا اادَّماَّارتين"(َّ)5للدالااةَّاَّعلاادَّمعناااصَّاألصااللََّّ،
هَّعلدَّمنَّيكررَّ
َّ
ولكنَّللتم ي َّعلدَّماَّيوا َّالمعندَّاألصللََّّويدانيهَّ،كأنَّيَّتمَّ َّ

اليطأَّنفسهَّمراتَّومراتَّدونَّبنَّيتَّعظَّ هَّ،قييرََّّعلدَّنفسهَّالمصا نَّواآلقات َّ

و مَّةَّنورَّ اتلََّّآيرَّ دَّيصتََّّااست ناسَّ هَّقلَّسايااَّال اديالَّعانَّالمما لاةَّ

يهَّمنَّمعانَّأشاريَّةَّ،وهوَّ
ٍَّ
ينَّالنصََّّالقرآنلََّّبوَّال دي لََّّوماَّيست يرصَّقلَّويدانَّمتلقَّ
(َّ)1شاارحَّدي اوانَّالمتن االَّ،وضااعههَّع اادالر منَّال ر ااو لَّ،رايعااههَّد َّيوس ا َّالشاايخَّم ماادَّال قاااعلَّ،دارَّ
الكتانَّالعر ل َّ،يروتَّ،طَّ 2004َّ،1اَّ،2ص135

(َّ)2ال اتااةَّالعر يااةهَّبسسااساَّوعلومساااَّوقنونساااَّ،وصااورَّماانَّتط يقاتساااَّ،ع اادالر منَّ نكااةَّالمياادانلَّ،دارَّ
القلمَّ،طَّ،1339َّ،1دمشاَّ،ص299

(َّ)5اليمآَّ ينَّالص ي ينهَّال يار َّومسلمَّ،م مدَّ نَّقتوحَّال ميد َّ،اَّ،5ص)2150(َّ 13
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َّ

اتةَّالتش يهَّ،واَّسيماَّالتم يللََّّمناه َّوقالَّالقارآنَّالكاريمَّبم لاةَّتيارَّ ليلاةَّمانَّهاذاَّ
النورَّ،منساَّ ولهَّتعالدهَّ﴿ أمثأهُُاله ُينأ ُاتخأه واُمهنُوونُالله ُْأول أيهك أَُ أث أمثأهُُ ال أعن أثبهوتُ

ُوإنُْأوهأنأ ُالبيوتُلأ أبيتُ ال أعن أثبوتُلأوُ أثكنواُ أيعلأمونأُ﴾(َّ)1أناهَّتم يا َّ الاةَّ
ات أخ أتُ أبيتك ً أ
ويوديَّةَّ أيرىَّع رَّالتشا هَّال اص َّ ينَّال التينَّ،قأول َّالذينَّيتَّيذونَّآلسةَّتيرَّ

اللااهَّيركنااونَّألاايسمَّقاالَّالمعاااإَّوالم ا َّ،أنَّماااَّيركنااونَّألاادَّركاانَّواهاانَّاَّيضاارََّّواَّ
ينفآَّ،و دَّمَّ َّهذاَّالمعندَّ يتَّالعنك وتَّالذ َّهوَّبوهنَّال ياوت َّعلادَّبنَّضارنَّ

الم َّعلدَّهذاَّالن وَّيرادَّمنَّضامنَّمااَّيارادَّمناهَّ،بنَّناتعلَّمَّمانَّالط يعاةَّالتالَّهالَّ
من لااةَّ ارآنَّويااود ََّّي اوا َّالق ارآنَّاللفظاالَّ،قااالنظرَّوالتفك ارَّوالتأم ا َّقاالَّالعنك ااوتَّ

و يتساَّالواهنَّين قالَّبنَّي يارَّقينااَّمعنادَّمااَّيشا هَّالمعنادَّالاذ َّذكارصَّالقارآنَّالكاريمَّ،
وعند ا ٍَّاذَّتق اادوَّص ااورأَّالعنك ااوتَّو يتس اااَّالا اواهنَّآي ااةَّ-وه االَّك ااذل َّ-م اانَّآي اااتَّالل ااهَّ

الط يعي اةَّاَّاللفظي اةَّ،ت ياارَّقيناااَّمعااانلَّكتل ا َّالتاالَّد ََّّعليساااَّالق ارآنَّالك اريمَّ،والتاالَّ
تم لتَّقيمنَّيركنَّألدَّع ادأَّتيرَّالله َّقإذاَّكانَّالقرآنَّالكريمَّنَّسَّاََّّالتم ي َّانطا ااَّ

ماانَّاإلنسااانَّألاادَّالط يعااةَّ،قااإنََّّماانَّال كمااةَّكااذل َّبنَّينظاارَّاإلنسااانَّألاادَّالط يعااةَّ
علدَّكونساَّكتانَّال اََّّالمفتوحَّللتأمَّ َّوالتفكرَّوااعت ارَّ،ألنََّّقيساَّماَّيما َّماَّقلَّ

اإلنسانَّ،وكذل َّبلفاظَّالقرآنَّالكريمََّّوآياتهَّالتالَّقيسااَّمانَّالمعاانلَّمااَّيصاتََّّالتم يا َّ
ااهَّعل اادَّب ا اوا َّاإلنس ااانَّوتقل ات ااهَّ،م ااآَّ ق ااا َّمع ااانلَّاآلي اااتَّالقرآني ااةَّعل اادَّمراده اااَّ

األصالل؛َّوعلادَّذلا َّقليساتَّالتاأوياتَّاإلشاااريَّةَّساوىَّتلا َّالمعاانلَّاإلي ا ياةَّالتاالَّ
تو لَّ ساَّاآلياتَّ،والمعندَّاإلي ا لَّتا آَّللمعندَّاألصللَّ،قاَّيلقيهَّواَّي
ار َََّّّ َّ
واَّيوا يهَّ،ولكنَّيقار هَّويدانيهَّتأماََّّواعت ا

و دَّصن َّ عجَّالمفسرينَّبنوارََّّاإلشارأَّعلدَّبن ا َّ ا ةه َّ

(َّ)1العنك وتهَّ41
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َّم لهَّ

األو هَّماااَّكااانَّيياار َّقيااهَّمعناادَّاآليااةَّمياارىَّالتم ي ا َّأل اوا َّش ا يسةَّ ااذل َّ
المعندَّ،و دَّتقدَّمَّالتم ي َّلسذاَّالنورَّ ديالهَّ"اَّتدي َّالما كةَّ يتَّاَّقيهَّكلن"َّالذ َّ
ذكرصَّالق اللَّ َّ
ال انلهَّبنَّيكونَّللقو َّالمسمورَّمعندَّيس اَّمنَّصورتهَّالصوتيَّةَّألدَّالسمآَّ،
هوَّتيرََّّمعناصَّالموضورََّّلهَّ،وذل َّمنَّ انَّانشقا َّذهنَّالسامآَّ ماَّييو َّقلَّ ل هَّ
َّ،قيتأولَّهَّعلدَّماَّشق َّ هَّ ل ه َّويسملَّالشيخََّّم يلَّالادينَّ انََّّ
َّ
َّوياطرصَّعندَّالسمار
عر لَّهاذاَّاللاونََّّمانَّاإلشااراتَّساماعَّا َّومناهَّ او َّاللاهَّتعاالدهََََََََََََّّّّّّّّّّّّ﴿ أمهنُُ أُاُ
الهه ُيُيُأشههفأُعَُُّ)1(﴾َّ...قيساامآَّالسااامآهَّم انََّّذ َّذ َّ،أشااارأَّألاادَّأذا َّالاانفسَّلرَّساااَّ،
تادَّتصاايرَّماانَّالمقاَّار ينَّالشاافعا َّويشا هَّهااذاَّماانَّتياارَّ ااانَّالتفساايرَّ كايااةَّب اادَّ
العارقينَّالذ َّسمآَّ ا عَّاَّقلَّالسواَّيناد هَّالييارََّّعَّشَّرأََّّ داناَّ،ققَّشالَّعلياهَّ،قلمااَّ
بقااَّ ي َّلههَّممََّّتشلَّعلي ؟َّققا هَّبوَّماَّسامعتهَّيقاو َّاليياارَّالعشارأَّ ادانا َّواذاَّ
كانتَّ يمةَّالييارَّهذصَّ،قكمَّتكونَّ يمتلَّو يمةَّبم الل (َّ)2ققدَّتم َّللسامآَّقلَّهذاَّ
اليطانَّمعندَّالييارَّمنَّالناسَّوب اسنسمَّ،اَّالمعندَّالذ َّعناصَّالمناد َّ َّ
ال الااالهَّماااَّكااانَّماانَّ ااانَّالع ارأَّوالموعظااةَّ،وهااوَّشااأنَّبه ا َّالنفااوسَّال يااةَّالتاالَّ
دَّوياادتساَّ،قااإذاَّساامآَّ
تاادمنَّم ار ااةَّب والساااَّ،وتنتفااآَّماانَّكا ََّّشاال َّ،وتقتا سَّال كمااةَّبنا َّ
()5
اُوبهيُال﴾ َّبن لاوصَّ
ُُُفأُأ أخأه ُنأكهُُُْ أخه ًُ أُ
عهونُُالرُسهوُ أُ
صهىُفُرُ أ
السامآَّمنسمَّ ولَّهَّتعالدهَّ﴿ُفأعأُ أ
علدَّبنفسسمَّ،وبيذواَّمنهَّبنََّّالقلنَّالذ َّيعصلَّرسو َّالمعار َّالعلياَّتكونَّعا تهَّ
(َّ )4
و ااََّّعليه

نظرات في تأصيل التأويل اإلشاري:

(َّ)1ال قرأهَّ233

(َّ)2شارحَّسااننَّا اانَّمايااةَّ،الساايوطلَّ،وع اادالقنلَّ،وقياارَّال ساانَّالاادهلو  َّ،ااديملَّكتاانَّيانااةَّ،كراتشاالَّ،
د تَّ،اَّ،1صَّ 509العا ةَّقلَّذكرَّالموتَّ،ع ادال اَّ انَّع ادالر منَّ انَّع داللاهَّاإلشا يللَّ،مكت اةَّ

دارَّاأل صدَّ،الكويتَّ،دَّ،1359َّ،1اَّ،1ص193

(َّ)5الم م هَّ19

(َّ)4تفسيرَّالت ريرَّوالتنويرَّ،م مدَّالطاهرَّا نَّعاشورَّ،اَّ،1صَّ59-53
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أنََّّمنَّيتأمَّ ََّّقلَّ عجَّمساراتَّالتفسيرَّوالتأوي َّعلدَّعسدَّالن لََّّ،صلَّدَّاللاهَّ

عليااهَّوآلااهَّوس الَّمَّ،س اوا َّماااَّكااانَّمنساااَّياص ااَّ ااالقرآنَّالك اريمَّ،بوَّ األ اديااالَّالن وي اةَّ
الشريفةَّ،بوَّممَّاَّيمكنَّاستياصهَّمنَّو ا آََّّو عاتَّللصا ا ةَّ،رض َّاوانَّاللاهَّعلايسمَّ،
اتَّ
سااينتسلَّألاادَّالو ااو َّعل اادَّ عااجَّالمظاااهرَّالتأويلي اةَّالت االَّيمكاانَّعاادَّهاَّمرتكا ا ٍَّ
تأسيسيةََّّلمفسومَّالتأوي َّاإلشار ََّّالمعمو َّ هَّعندَّالصوقيَّةَّا قاَّ،ويأتلَّعلادَّربسَّ

هااذصَّالمظاااهرََّّالتأويلياةََّّماااَّنقلااهَّالقرط االََّّوتيارصَّماانَّتفساايرَّا اانَّع ااسَّ،رضاالَّاللااهَّ
سهكلأُتُُُْ أوُوُ أيهةُُبُقأه أُورُ أُهك﴾( َّ)1اا َّا انَّ
عنسماَّ،قلَّ ولهَّتعالدهَّ﴿ُْ أنُزأُ أُ
ُُمُنأُُالسُ أُمكَُُ أمهك ًَُُفأُ أ
سههكلأتُْأوو أيههةُُ
ع ااسَّرضاالَّاللااهَّعنسماااهَّ﴿ْأنههزأ ُأُمههنأ ُالس ه أمكَُ أمههك ًَُ﴾َّ ااا هَّ رآن اا﴿َّ،فأ أ
()2
سكلأتُْأوويأةُُبقأه أورهأك﴾َّ
بقأ أورهأك﴾َّ ا هَّ"األوديةهَّ لونَّالع اد" َّو ا َّا انَّك يرهَّ"﴿فأ أ
هوَّأشارأَّألدَّالقلونَّوتفاوتساَّ،قمنساَّماَّيسآَّعلمَّاَّك َّيراَّ،ومنساَّمانَّاَّيتَّساآَّلك يارَّ

اأو َّا انَّع ااسَّالمااا ََّّتاأوياََّّأشااريَّاَّ ااالقرآنَّ،
مانَّالعلاوم َّ،ا َّيضااياَّعنساا" (َّ)5ققادَّتا َّ
واألوديااةََّّ قلااونَّالع ااادَّ،وعناادَّالنظاارَّقاالَّاألماارَّاليااامآَّ اينَّالمااا َّوالقارآنَّ،نياادَّبنََّّ

ما اانَّصا اافاتَّالما ااا َّاإل ي ا اا ََّّ،وكا ااذل َّالق ا ارآنَّت يا اااَّ ا ااهَّاأليا ااااَّوالقلا ااونَّواألرواحَّ
والمعار َّ،وكذاَّاليامآََّّ ينَّاألوديةَّوالقلونَّبنََّّكليسمااَّبوعياةََّّ،تتفااوتَّقالَّالضاياَّ

والساعةَّ،قماانَّاألوديااةَّماااَّيتَّسااآَّللمااا َّالك ياارَّ،ومنساااَّماااَّيتَّسااآَّللمااا َّالقليا َّ،وكااذل َّ
القلااونَّتتفاااوتَّماانَّ يااالَّالضااياَّوالسااعةَّقاالَّققااهَّالاادينَّ،واد ار َّالمعااار َّاإللسياةَّ،

واإلشاراتَّالرَّانيَّة َّ

(َّ)1الرعدهَّ19

(َّ)2اليااامآَّأل كااامَّالق ارآنَّ،ب ااوَّع داللااهَّم ماادَّ اانَّب ماادَّاألنصااار َّالقرط االَّ،دارَّالكتاانَّالعلميااةَّ،طَّ،1
يروتَّ،1355َّ،اَّ،3ص201

(َّ)5تفساايرَّالق ارآنَّالعظاايمَّ،ب ااوَّالفاادا َّعمااادَّالاادينَّ اانَّك ياار َّ،قاااَّبصااولههَّطااهَّع اادالرؤو َّسااعدَّ،يااراَّ
ب ادي ههَّع داللهَّالمنشاو َّ،مكت ةَّاإليمانَّ،طَّ،1المنصورأَّ،2009َّ،اَّ،2ص959-953

28

وقلَّالسيااَّنفسهَّيقربَّا نََّّع اسَّ،رضلَّاللهَّعنسماَّ،قلَّن و َّساورأَّالنصارهَّ
ح َّ﴾...اارنََّّوقاااأَّالرسااو َّ،صاالَّدَّاللااهَّعليااهَّوآلااهَّوساالَّمَّ،
﴿إِذَا جَََاءَ نَصَ َ ُر اهللِ وَالْفَ َت ُ
قيقو هَّ"هوَّبي َّرسو َّاللهَّصالدَّاللاهَّعلياهَّوسالم"َّماآَّبنََّّالمعنادَّالاذ َّبشاارَّألياهَّ
ليسَّقلَّمنطاواَّبلفااظَّاآلياة(َّ،)1ولكناهَّاساتن طهَّمنسااَّاساتن اطَّاَّأشااريَّا َّوقالَّ اد اةَّ
اإلس ا ار َّوالمع ارااَّيقااو َّالرسااو َّصاالَّدَّاللااهَّعليااهَّوآلااهَّوساالَّمهَّ" َّقيااا نلَّي ري ا ََّّ
إنا َّمنَّيمرَّوانا َّمنَّل نَّ،قايترتَّالل نَّ،ققا َّي ري َّهَّ"ايترتَّالفطرأ" (َّ،)2قد ََّّ
الل نَّعلدَّالفطرأَّمنَّ انَّالرم َّواإلشارأ َّ َّ
َّويمكاانَّاسااتياصَّ عااجََّّبصااو َّالتأوي ا َّاإلشااار ََّّبوَّالرم ا ََّّ،مم ااَّسااياَّقاالَّ
بلفاظَّعلدَّتيرَّظواهرَّمعانيساَّ،وردتَّقلَّ عجَّاأل اديالَّالن وياةَّالشاريفةَّ،
تأوي َّ ٍَّ

منسااَّ ولااهَّصاالَّدَّاللاهَّعليااهَّوساالَّمهَّ"أنََّّالاركنَّوالمقااامَّيا وتتااانَّمانَّيوا يااتَّاليناة"(َّ)5

قظاااهرَّالااركنَّوالمقااامَّبنَّسم ااَّ نااا َّماانَّال يااارأَّ،ولكاانََّّالن االََّّ،صاالَّدَّاللااهَّعليااهَّوآلااهَّ
وسلَّمَّ،بشارَّألدَّيوهرَّهذينَّالمكانينَّو قيقتَّيسماَّعندَّاللهَّتعالد َّوم لهَّبيضَّاَّ ولهَّ

ص االَّدَّالل ااهَّعلي ااهَّوآل ااهَّوس االَّمهَّ"ال ي اارَّاألس ااودَّيم ااينَّالل ااهَّق االَّاألرج"(َّ)4ق ااال يرَّ
األسااودَّمعلااومَّماانَّ ي ااالَّالشااك َّواللااونَّوالصااا ةَّ،ومعن اااصَّقاالَّالعاار َّاللق ااو َّاَّ

( َّ)1ادَّالمساايرَّقاالَّعلاامَّالتفساايرَّ،ب ااوَّالفااراَّع اادالر منَّا اانَّاليااو َّ،المكتاانَّاإلساااملَّ،ط َّ،5يااروتَّ،
َّ،1354اَّ،3صَّ 293وقااتتَّال ااار َّ شاارحَّص ا يتَّال يااار َّ،ب ماادَّ اانَّعلاالَّ اانَّ ياارَّالعسااقانلَّ،

ت قياَّوتص يتَّوتر يمهَّم مدَّقؤادَّع دال ا لَّوم يلَّالدينَّاليطينَّ،دارَّالفكارَّللط اعاةَّوالنشارَّ،د َّ
تَّ،اَّ،5صَّ َّ959وقيهَّيقو هَّ"وقيهَّيوا َّتأوي َّالقرآنَّ ماَّيفسمَّمنَّاإلشارات"

(َّ)2ص ا يتَّاليااامآَّالصااقيرَّو ياداتااهَّ،يااا َّالاادينَّالساايوطلَّ،ت قياااهَّناصاارَّالاادينَّاألل ااانلَّ،المكتاانَّ
اإلساملَّ،طَّ،1دمشاَّ،1393َّ،اَّ،1ص209

(َّ)5السا اَّنفسهَّ،اَّ،5ص153

(َّ)4انظ اارَّق االَّتفص ااي َّالك ااامَّعل اادَّال ااديالَّق االهَّكشا ا َّاليف ااا َّوم يا ا َّاإلل اااسَّ،أس ااماعي َّ اانَّم م اادَّ
العيلااونلَّالي ار االَّ،بشاار َّعلاادَّط عااهَّوتص ا ي هَّوالتعلياااَّعليااههَّب ماادَّالقاااإَّ،مؤسسااةَّالرسااالةَّ،

ط َّ،4يروتَّ،1353َّ،اَّ،1صَّ 543-545
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ؤو َّ يماينَّاللاهَّ،ويميناهَّتعاالدَّتيانَّ
يتعدَّىَّماَّيتَّص َّ مفسومَّال يريَّةَّ،ولكنَّهَّهناَّيَّ َّ

منا صَّعاانَّال اادَّوالكيا َّ،ولعا ََّّالعا ااةَّالظاااهرأَّاليامعااةَّ ااينَّال ياارَّاألسااودَّويمااينَّ
اللهَّهلَّعا ةَّالتق ي َّ،قال ييجَّيقَّلونَّال يرََّّاألسودَّ،كمَّاَّبنََّّعادأَّتق ي َّاليدَّقلَّ

أظساراَّلا ترامَّوالت ييا َّويقاو َّ،صالَّدَّاللاهَّعلياهَّوآلاهَّ
الميتمآَّاإلساملََّّمتداولةََّّ َّ
وساالَّمَّ،قاالَّ ااديالَّآياارَّهَّ"ال اريتَّماانَّروحَّاللااهَّ،تااأتلَّ الر مااةَّوتااأتلَّ العااذانَّ،قااإذاَّ

اهَّييرهااَّ،واساتعيذواَّ اللاهَّمانَّشَّارها"(َّ)1قظااهرَّالاريتَّ
ربيتموهاَّقاَّتساَّوهاَّواساألواَّالل َّ

قاالَّالعاار َّاللقااو َّبن اهَّهاَّاوا َّوهااوَّظاااهرأَّط يعي اةَّولااهَّيصا صااهَّالفي يا ي اةَّ،ولكاانََّّ
الرسااو َّلاامَّيق ا َّعناادَّظاااهرَّالمعناادَّ،وانَّماااَّبشااارَّألاادَّمعناادَّآياارََّّتي االَّيياااو َّ
المعندَّالمتواطأَّعليهَّقلَّالعر َّاللقاو ََّّ،وهاوَّبنََّّالاريتَّمانَّروحَّاللاه َّوقالَّ اديالَّ

المَّفَّلَّسَّ،يقو َّصلَّدَّاللهَّعليهَّوآلاهَّوسالَّمهَّ"بتادرونَّمانَّالمفلاس؟َّ االواهَّالمفلاسَّمانَّ
ليسَّلهَّدرهمَّواَّمتار َّققا هَّ"أنََّّالمفلسَّمنَّبمَّتلَّياأتلَّياومَّالقياماةَّ صااأَّوصايامَّ
و كاأَّ،ويأتلَّ ادَّشاتمَّهاذاَّ،و اذ َّهاذاَّ،وبكا َّماا َّهاذاَّ،وساف َّدمَّهاذاَّ،وضارنَّهاذاَّ،
قيعطدَّهذاَّمنَّ سناتهَّ،قإنَّقَّنَّيَّتََّّ سناتَّهَّ

َّبنَّيقضدَّماَّعليهَّبَّياذَّمانَّيطايااهمَّ

قطر ااتَّعليااهَّ اامََّّطاارحَّقاالَّالنااار" (َّ)2لقاادَّبقضااتَّأيا ااةَّالصا ا ةَّعاانَّالساؤا َّ ماااَّاَّ
يقادرَّالمعندَّالظاهرَّللمفلسَّقالَّالعار َّاللقاو َّ،لكانََّّالرساو َّ،صالَّدَّاللاهَّعلياهَّوآلاهَّ
وسلَّمَّ،بضا َّأليهَّمعندَّيديداَّيتعدىَّمعناصَّاللقو ََّّ،استمدصَّمنَّمستوىَّويود ََّّآيارََّّ
موصو َّ فقدانَّاأليااَّال ميدأَّوالمعاملةَّال سانةََّّوعادمَّقسامَّ قيقاةَّالادينَّ،واإلقااسَّ
منَّال سنات َّ

أنََّّالمتأما ا َّق االَّميم ااورَّه ااذصَّالمع ااانلَّاليدي اادأََّّالت االَّقا ااتَّالمع ااانلَّالمتواط ااأَّ
اتوياتَّويودي اةَّتياارََّّتل ا َّالتاالَّ
عليساااَّقاالَّاألع ا ار َّاللقوي اةَّ،والتاالَّتنتماالَّألاادَّمسا َّ
تنتملَّأليسااَّالمعاانلَّالمعساودأَّ،وعلادَّن اوَّاَّتتعاارجََّّقياهَّمعسااَّبوَّت طلَّسااَّ،لَّيادَّقَّآََّّ
(َّ)1ص يتَّاليامآَّالصقيرَّو ياداتهَّ،السيوطلَّ،اَّ،5ص130

(َّ)2اليمآَّ ينَّالص ي ينهَّال يار َّمسلمَّ،م مدَّ نَّقتوحَّال ميد َّ،اَّ،1ص)2940(َّ 510-503
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الادارسََّّألادَّاتَّياذهااَّنمااذاََّّتصالتَّللتم يا َّ سااَّعلادَّتأويا َّاللفاظَّمانَّيااراَّ اادودصَّ
َّدااتَّ
ٍَّ
الدالي ااةََّّالمتواط ااأََّّعليس اااَّق االَّاللس ااانَّالعر االَّ،وذلا ا َّع اانَّطري اااَّاس ااتديا
يديدأَّتفضلَّألدَّتوسيآَّبقاَّالمعنادَّاللقاو َّويقلانَّالظانََّّبنََّّالتفسايراتََّّاإلشااريةََّّ
ٍَّ
عندَّالصوقيَّةَّلمَّتقادرَّهذصَّاآلليةََّّقالَّتمطايطَّاألقااَّالاداللََّّلولفااظَّ مااَّيتَّسااَّماآَّ
معانيس اااَّاألص االيَّةََّّالموض ااوعةَّلس اااَّق االَّاللس ااانَّالعر االَّ،ولك اانَّم اانَّم ارت اانَّويودي ااةَّ
يديدأ َّ
ضوابط التأويل اإلشاري:
وضااآَّعلمااا َّالتفساايرَّوعلااومََّّالق ارآنَّميموعااةََّّماانَّالض اوا طَّالتاالَّت كاامَّعلاادَّ
صا ا َّةَّالتأويا ا َّاإلش ااار ََّّو ولا اهَّ،وتضا ا طهَّمما ااَّ اادَّيش ااو هَّم اانَّان اا ار َّبوَّش ااططَّ
يفضلَّألدَّتصنيفهَّضمنَّالتأوياتَّال اطنيَّةَّالمذمومةَّوتيرََّّالمق ولةَّشرعَّاَّوعقاَّ َّ
و َّالشرورَّقلَّذكرَّهذصَّالضوا طََّّ،ت سنَّاإلشارأَّألدَّضوا طََّّ لساَّهلَّمنَّ ي َّ
الض اوا طَّالساالوكيةََّّالتاالَّتااؤد َّ ااالمتلَّسَّ ممارسااتساَّألاادَّالفساامَّعاانَّاللااهَّ،بوَّالعق ا َّ
عنَّاللهَّقيماَّييصََّّمعانلََّّالقرآنَّالكريمَّ،كماَّياذهنَّال اارالََّّالم اسا لََّّألادَّتقريارَّ
ذل َّوتتليَّصَّالضوا طََّّالسلوكيَّةَّقلَّماَّيأتله َّ
بواَّهَّ انََّّالقارآن َّيقااو َّالم اسا لَّهَّ"قااإذاَّعظامَّقالَّصاادر َّتعظايمَّالمااتكلَّمَّ اهَّلاامَّ

يكنَّعند َّشال ََّّبرقاآَّواَّبشار َّواَّبنفاآَّواَّبلاذََّّواَّب لادَّمانَّاساتمارَّكاامَّاللاهَّيا ََّّ

وع ا ََّّ،وقساامََّّمعااانلَّ ولااهَّتعظيم ااَّو ااَّلااهَّوايااااََّّ،أذَّكااانَّتعااالدَّ ا ل اهَّ،ق اانََّّالقااو َّ

علدَّ درَّ نََّّ ا له"

َّ()1

َّ َّ

(َّ)1العق ا ا َّوق سا اامَّالق ا ارآنَّ،ال ا ااارالَّالم اس ا ا لَّ،ت قيا اااهَّ سا اانَّالقا ااويتللَّ،دارَّالفكا اار َّ،يا ااروتَّ،1355َّ،
صَّ 502وانظارهَّالتأويا َّاإلساااملهَّد ارسااةَّقاالَّالمياا َّالمعرقاالَّاألصااوللَّاألو َّللتفساايرَّالصااوقلَّ،
د َّميتا ااارَّالفيا ااار َّ،عا ااالمَّالكتا اانَّال ا ااديالَّ،أر ا اادَّ،يا ااداراَّللكتا ااانَّالعا ااالملَّ،عما ااانَّ،طَّ،2005َّ،1

صَّ 553
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انيَّاهَّالتاوأهَّوهوَّشارطَّلت قيااَّ انََّّالقارآنَّ،واَّيعنالَّ انََّّالقارآنَّ ااَّأللفاظاهَّ
العر يَّةَّ َّ،ألنَّهَّكامَّاللاهَّعا ََّّويا ََّّ،وعلادَّشارطَّبنَّتكاونَّالاتاوأَّ نياةَّصااد ةَّللفسامَّ
عنَّاللهَّتعالدَّ،و قلنَّصفاَّمنَّكدوراتَّالدنياَّوشسواتَّالنفسَّوعللسا (َّ ََّّ)1

ال ااهَّالتركيا ََّّالكلاالَّعلاادَّقساامَّالمتلااوَّويَّماآََّّالسمااةَّ،و اادَّاسااتيلصَّالم اسا لََّّ
هذاَّالشرطََّّمنَّ ولهَّتعالد﴿ُ:إُنُُفُيُ ٰلُكأُُُلأ ُثُ أُرىُلُ أُمنُُ أُثكنأُُلأه ُُُقألهبُُُْ أوُُُْ ألُقأهىُالسهمُ أُعُ

شهُيُوُ﴾(َّ)5(َّ)2وهذاَّمنَّ انَّتفريغَّالقلنَّمنَّشوا نَّاألكوانَّوصورصَّ،واستقرااَّ
أُوهُ أُوُ أُ

تعلَّقهَّ اللهَّع َََّّّوي ََّّاستعدادَّاَّلتلقَّلَّالفسمَّعنهَّتعالد َّ

وعلاادَّاليملااةَّ،قااإنََّّماانَّبرادَّاس ااتن ا َّال اوارداتََّّاإللسي اةََّّ،والتفسيماااتَّالرَّانيا اةَّ،

واسااتن اطَّاإلشاااراتَّالقرآني اةَّ،قاااَّ اادََّّلااهَّماانَّاتَّ ااارَّالنساالَّواألماارَّ،والتيل ااََّّ ااأيااَّ
القرآنَّ،ومداومةَّت كيةَّالظاهرَّوال اطنَّومياهدأَّالنفسَّ،وتصفيةَّمرآأَّالقلنَّوالروحَّ

ممااَّي ي سماااَّعاانَّالتعلااَّ شااسودَّعاوالمَّالقيانَّوالملكااوت َّبوَّكماااَّيقاو َّا اانَّعطااا َّ

األدملَّهَّ"اَّيفسمَّأشاراتََّّالقرآنََّّأاَّمنَّطسَّرَّسرصَّمنَّاألكوانَّوماَّقيسا" (َّ َّ)4

وبمااَّالضاوا طَّاألياارىَّقساالَّذاتَّمن ادَّنظاار ََّّموضااوعلََّّ،وهاالَّعلاادَّالن ااوَّ

اآلتله َّ

بواَّهَّبنَّاَّينا جَّالمعندَّاإلشار ََّّالمستن طََّّمعندَّاآلية َّ
انيَّاهَّبنَّيكونَّالمعندَّاإلشار ََّّمعندَّص ي َّاَّقلَّنفسه َّ
الَّاهَّبنَّيكونَّقلَّلفظَّاآل َّماَّيشعرَّ ه َّ
(َّ)1العق َّوقسمَّالقرآنَّ،ال ارالَّالم اس لََّّ،صَّ 504والتأوي َّاإلساملَّ،د َّميتارَّالفيار َّ،ص540

(َّ)2اهَّ59

(َّ)5الرعاي ااةَّل ق ااواَّالل ااهَّ،ب ااوَّع دالل ااهَّال ااارالَّالم اسا ا لَّ،د ارس ااةَّوت قي اااهَّد َّع اادال ليمَّم م ااودَّ،دارَّ
المعار َّ،طَّ،2د َّتََّّ،صَّ 93والتأوي َّاإلساملَّ،د َّميتارَّالفيار َّ،ص541

(َّ)4نصوصَّصوقيةَّتيرَّمنشورأَّلشقياَّال ليلَّ،ا نَّعطا َّاآلدملَّ،النفر  َّ،ققساَّو دمَّلساهَّ ولسَّنويااَّ
اليسوعلَّ،دارَّالمشراَّ،ط َّ،2يروتَّ،1359َّ،ص133
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ار عَّاهَّبنَّيكونَّ ينهَّو ينَّمعندَّاآليةَّارت اطََّّوتا م
يامسَّاهَّبنَّاَّتعدََّّهذصَّاإلشاراتََّّمنَّ انَّالتفسير َّ
سادسَّاهَّبنَّاَّيكونَّلساَّمعارجََّّشرعلََّّبوَّعقللَّ (َّ َّ)1
سا عَّاهَّالمعندَّالظاهرَّهوَّاألص َّواَّيسَّقَّطَّ المعندَّاإلشار ََّّ َّ،أنََّّاألييارَّ

لوو َّ
تا آَّ َّ

وقيماااَّيلاالَّب اااسَّماانَّالتأوي ا َّاإلشااار ََّّ،تنط اااَّعليساااَّالشااروطَّاآلنفااةَّالااذكرَّ
يُ
ٍُولي يقأثمُمهنُرْ أمته أ
لقولهَّتعالدهَّ﴿ أومنُآيأكت ُْأنُيرس أُُالريأك أحُمُبأش أرات أ
ُولت أرهر أ
ُولت أبت أغواُمهنُفأْهل ُُولأعألثهمُُت أشهثرونأُ﴾(َّ)2يقاو َّال اااهَّ"مانَّعامااتَّ
الفلكُبأأمره أ
ر و يتهَّبنَّيرس َّرياحَّشفقتهَّألدَّ لونَّبوليا اهَّ،م شارأَّلسامَّ ستا َّ يانَّاا تشاام؛َّ
ليطااأواَّ ساااطَّالمااودأَّماانَّتياارَّ شاامةَّ،قيسااقيسمَّعلاادَّذل ا َّال ساااطَّش ارانَّاألنااسَّ،
وتسنَّعليسمَّرياحَّالكرمَّ،قيفنيسمَّعنَّصفاتسمَّوييي سمَّ صفاتهَّو نعوتهَّ،قإنَّ ساطَّ
ال اَّتعالدَّاَّيطاؤصَّمانَّهاوَّمقايمَّعلادَّ ادَّااقتاراا َّ،تادَّيارىَّالعياونَّكلسااَّعينااَّ
وا داَّ،ويرىَّماَّلامَّيكانَّكمااَّلامَّيكانَّ،ومااَّلامَّيا َّكمااَّلامَّيا " (َّ)5ويقاو َّقيسااَّا انَّ
عطااا َّاألدماالَّ(ت503ه اا)هَّ"يرس ا َّالرياااحَّالمكنونااةَّقاالَّي ا نااهَّعلاادَّبرواحَّبه ا َّ
صفوتهَّ،قي شرهمَّ م َّالتمكنَّوالتمكين"(َّ )4ويقو َّالنص ار اذ ََّّ(ت599ه اَّ)هَّ"هاوَّ
ايمَّاليو ياةَّ،ت قيااهَّع داللاهَّ
َّ
نَّبيونَّا انَّالق
َّ
(َّ)1الت يانَّقلَّبيمانَّالقرآنَّ،ب وَّع داللهَّم مدَّ نَّب لَّ كرَّ
ا اانَّسااالمَّال طاااطلَّ،أش ا ار هَّد َّ كاارَّ اانَّع داللااهَّب ااوَّ ياادَّ،دارَّعااالمَّالقوا اادَّ،ياادأَّ،د تَّ،صَّ 124
التفس اايرَّوالمفس اارونَّ،د َّم م اادَّ س ااينَّال ااذه لَّ،ي ااراَّآيات ااهَّوب ادي ااهَّووض ااآَّقسارس ااهَّ،الش اايخَّب م اادَّ

ال ع ا االَّ،دارَّاألر ا اام َّ،ي ا ااروتَّ،د َّتَّ،اَّ،2صَّ 295مناها ا ا َّالعرق ا ااانَّق ا االَّعل ا ااومَّالقا ا ارآنَّ،م م ا اادَّ

ع دالعظيمَّال ر انلَّ،اَّ،2ص51

(َّ)2الرومهَّ49

( َّ)5ق ااا اَّالتفس اايرَّبوَّيل اااَّيا اااَّالقا ارآنَّوااعت ااارَّ،ال س ااينَّ اانَّمنص ااورَّال ااااَّ،ت قي اااهَّم م ااودَّ
السند َّ،مكت ةَّمد وللَّ،طَّ،1القاهرأَّ،2009َّ،صَّ 219

(َّ)4نصوصَّصوقيةَّتيرَّمنشورأَّ،ص119
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بنَّيظس اارَّعليا ا َّبوا ا ا َّااس ااترواحَّأل اادَّذكا ارصَّ،قيك ااونَّذلا ا َّ ش ااارأَّ الوص ااو َّأل اادَّ
المااذكور"(َّ )1ويقااو َّالقشااير َّ(ت493ه اا)هَّ"يرس ا َّرياااحَّالريااا َّعلاادَّ لااونَّالع ااادَّ،
قتكاانسَّعاانَّ لااو سمَّت ااارَّاليااو َّوت ااا َّاليااأس َّ،اامَّيرس ا َّعليساااَّبمطااارَّالتوقياااَّ
قت ملسمَّألدَّ ساطَّاليسادَّ،وتكارمسمَّ قاوىَّالنشااط َّويرسا َّريااحَّال ساطَّعلادَّبرواحَّ
األولي ااا َّ،قيطسره اااَّم اانَّو ش ااةَّالقا ا جَّ،وينش اارَّقيس اااَّأرادأَّالوص ااا َّويرسا ا َّري اااحَّ
التو ي اادَّقتس اانَّعل اادَّبسا ارارَّاألص اافيا َّ،قيطسره اااَّم اانَّآ ااارَّالعن ااا َّ،وي ش اارهاَّ اادوامَّ
الوص ااا َّ،ق ااذل َّاريت اااحَّ ااهَّولك اانَّ ع اادَّايتي اااحَّعنا ا "(َّ )2ويق ااو َّاإلم ااامَّع اادالقادرَّ
اليياناالَّ(ت391ه ا)َّقيساااهَّ"(وماان)َّيملااةَّ(آياتااه)َّسا انهَّالدالااةَّعلاادَّكمااا َّربقتااهَّ
ور مت ااهَّللم ااؤمنينَّالمت قق ااينَّلمرت ااةَّالتو ي اادَّ،المتمكَّن ااينَّ مق اارََّّالو اادأَّالذاتي ااةَّ(بنَّ
يرس َّالرياح)َّالمشتملةَّألنوارَّالروحَّوال ار ةَّالمس ةَّمنَّنف اتَّالنفسااتَّالر مانياةَّ،
ليتعرض اواَّلساااَّويستنشااقواَّمنساااَّقيضااانَّآ ااارَّاللط ا َّواليمااا َّمااآَّكونساااَّ(م ش ارات)َّ
لم ياادَّقضاالهَّوطَّولااهَّون ا و َّبن اوارَّر متااهَّويااودصَّ(وليااذيقكم)َّويفاايجَّعلاايكمَّ(ماان)َّ
ايكمَّوييلصااكمَّماانَّلاوا مَّ شاريتكمَّوناسااوتكمَّ(ولتياار َّالفل ا )َّ
سااعةَّ(ر متااه)َّماااَّينيا َّ
ب َّساافنَّتعيَّناااتكمَّالياريااةَّقاالَّ اارَّالويااودَّ( ااأمرص)َّوعلاادَّمقتضاادَّمشااي تهَّوارادتااهَّ
(ولت تقوا)َّوتطل واَّ عادماَّقوضاتمَّبماوركمَّألياهَّواتَّياذتموصَّوكاياََّّ(مان)َّموا ادَّ(قضاله)َّ
وا سااانهَّ،وعوا اادَّكرمااهَّويااودصَّ،ماااَّاَّعااينَّربتَّ،واَّبذنَّساامعتَّ،واَّيطاارَّعلاادَّ
لاانَّ شاارَّ(و)َّأنماااَّقع ا َّمعكاامَّس ا انهَّهااذصَّالك ارماااتَّ(لعلكاامَّتشااكرون)َّريااا َّبنَّ

(َّ)1تفساايرَّالساالملَّوهااوَّ قااا اَّالتفساايرَّ،ب ااوَّع اادالر منَّم ماادَّ اانَّال سااينَّ انَّموساادَّاأل د َّالساالملَّ،
ت قياهَّسيدَّعمرانَّ،دارَّالكتنَّالعلميةَّ،ط َّ،1يروتَّ،2001َّ،اَّ،2ص129
(َّ)2لطااا

َّاإلشاااراتَّ،ع اادالكريمَّ اانَّه اوا نَّالقشااير  َّ،اادمَّلااهَّو ققااهَّوعلاااَّعليااههَّد َّأ اراهيمَّ ساايونلَّ،

السي ةَّالمصريةَّالعامةَّللكتانَّ،طَّ،5القاهرأَّ،2000َّ،اَّ،5صَّ 122
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تشكرواَّنعماهَّ،وتفاو واَّ م يادَّكرماهَّ،وتت ققاواَّ مقاامَّمعرقتاهَّوتو يادص"(َّ )1ويقاو َّب اوَّ
م مادَّصاادرَّالاادينَّرو سااانَّ اانَّب االَّنصاارَّال قلاالََّّ(ت909هاا)َّقيساااهَّ" ولااهَّتعااالدهَّ
ت﴾هَّريااحَّاللطا َّتسانَّقالَّ لاونَّالعاارقينَّ،
﴿ أومنُآ أيكته ُْأنُيرسه أُُالر أيهك أحُم أبش أهرا ٍُ
وت شرَّ أنوارَّالمشاهدأَّوالكش َّ﴿ أولي يقأثمُمهنُرْ أمته ُ﴾هَّمانَّوصالتهَّ عادَّالكشا َّ
يُالفلكُبأأمرهُ﴾هَّيير َّالقلنَّقلَّ رَّمشاهدتهَّ،ويسر َّقلَّبنوارَّ
والعيانَّ﴿ أولت أرر أ
الصفاتَّوالاذاتَّ إرادتاهَّوم تهَّ﴿ أولت أبت أغُواُمنُفأْل ُ﴾هَّت تقواَّمنَّويودصَّ﴿ولأ أعلثهمُ
ت أشثرونأُ﴾هَّظسورَّالر و يةَّقلَّالع ودية َّ ي هَّرياحَّالقدسَّت شرَّ منا َّاألنس" (َّ)2
َّونيااتمَّ كااامَّاإلمااامَّب االَّالع ااسَّب ماادَّا اانَّم مادَّ اانَّالمسااد ََّّ اانَّعيي ااةََّّال ساانلََّّ
(ت1224ه اا)َّ،علاادَّاآليااةَّنفسااساَّ،قاالَّتفساايرصَّالمساامَّدهَّال اارَّالمدياادَّقاالَّتفساايرَّ
القرآنَّالمييدهَّ"ومنَّآياتَّقت هَّعلدَّبوليا اههَّبنَّيرسا َّريااحَّالسداياةَّبواَّ َّ،امَّريااحَّ
َّرياحَّالاوارداتَّ،ت ما َّهاداياَّالتعرقااتَّ،م شاراتَّ االفتتَّالك يارَّ،والتمكاينَّ
التأييد َّ،م َّ
قاالَّشااسودَّالعلاالَّالك ياارَّ،وليااذيقكمَّماانَّر متااهَّ،وهاالَّ اااوأَّمعرقتااهَّ،ولتياار َّساافنَّ
األقكااارَّقاالَّميااادينَّ ااارَّتو ياادصَّ،ولت تق اواَّماانَّقضاالهَّ،هااوَّالتر االَّقاالَّالكشااوقاتَّ
والعل ا ااومَّواألسا ا ارارَّب ا ااداَّس ا اارمداَّ،ولعلك ا اامَّتش ا ااكرونَّ القي ا ااامَّ رس ا ااومَّالشا ا اريعةَّوآدانَّ
الع ودية" (َّ َّ)5
من أعالم التأويل اإلشاري ومدوناته:
ظس اارَّالتأويا ا َّاإلش ااار ََّّق االَّ اادوََّّبما ارصَّعل اادَّبي ااد َّالرعيا ا َّاألو َّم اانَّبش اايا َّ
الصا ااوقيَّةَّ،ما ا انَّبم ا ااا َّال ا ا اارالَّالم اس ا ا لََّّ(تَّ245ه ا اا)َّوذ َّالنا ا اونَّالمصا اار ََّّ(َّ
(َّ)1تفس اايرَّالييان االَّ،م ي االَّال اادينَّب ااوَّم م اادَّع اادالقادرَّالييان اال َّ،ااالَّوت قي اااهَّد َّم م اادَّقاضا ا َّ
ييان االَّال س اانلَّال س ااينلَّالتيان االَّاليما ا و َّ،مركا ا َّالييان االَّلل ااوالَّالعلمي ااةَّ،طَّ،1أس ااطن و َّ،

َّ،2003اَّ،4صَّ 253-255

(َّ)2تفساايرَّع ا ار سَّال يااانَّقاالَّ قااا اَّالق ارآنَّ،رو سااانَّال قلاالَّ،ت قياااهَّالشاايخَّب ماادَّقرياادَّالم يااد َّ،دارَّ
الكتنَّالعلميةَّ،ط َّ،1يروتَّ،2005َّ،اَّ،5ص119-119

(ََّّ)5ت قياااهَّع دالسااامَّالعم ارناالَّاليالااد َّالع ار ساالَّ،دارَّالكتاانَّالعلميااةَّ،ط َّ،2يااروتَّ،2003َّ،اَّ،3
ص535
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ت243ها ا اا)َّوب ا االَّي ي ا اادَّال س ا ااطاملََّّ(تَّ291ه ا ا اا)َّ َّوس ا ااس َّ ا اانَّع دالل ا ااهَّالتَّسا ا ااتَّر ََّّ
(ت255ه اا)َّواليَّنياادَّ(ت239ه اا)َّوال سااينَّ اانَّمنصااورَّال ااااَّ(ت503ه اا)َّوا اانََّّ
عطا َّاألدملََّّ،وب لَّ كرَّالش للََّّ(ت554ها)َّوتيرهمَّممَّنَّعاشاواَّقالَّالقارنَّال الاالَّ
السياار ََّّومطلااآَّالق اارنَّال ار ااآَّ،ولاامَّيك اانَّهااؤا َّاليلااةََّّم اانَّالعلمااا َّمعني اينَّ وض ااآَّ
تااأوياتَّأشاااريَّةَّكاملااةَّللق ارآنَّالك اريمَّ،وتأويلااهَّآيااةَّآيااةَّ،ولكاانَّسمَّكااانواَّيقفااونَّعلاادَّ
عجَّاآلياتَّ،ويستن طونَّمنساَّشيَّاَّمنَّالمعانلَّاإلشاريَّةَّ،علدَّتفاوتَّقيمااَّ يانسمَّ
م اانَّ ي ااالَّالك اامَّ َّولعا ا ََّّذاَّالن ااونَّالمص اار ََّّ َّوس ااس ََّّ اانََّّع دالل ااهَّالتَّس ااتَّر ََّّكانا ااَّم اانَّ
بوسعسمَّتعليقَّاَّأشاريَّاَّعلدَّآياتَّالقرآنَّالكريمَّقلَّتل َّالفترأَّالم كَّرأَّ،قاألو َّنَّشرَّلهَّ
ايراَّ
تفساايرََّّميتصاارَّ عن اوانهَّالتفساايرَّالعرقااانلََّّللق ارآنَّالك اريم(َّ،)1وال ااانلَّصاانَّ َّتفسا َّ
ساامَّاصهَّتفساايرََّّالق ارآنَّالعظاايم(َّ،)2وهااوَّم ا َّسااا قةَّماانَّ يااالَّاإلييااا ََّّواايتصااار َّ
ايراَّميتصَّاراَّسامَّاصهَّ
وتا آَّمَّنََّّيا واَّمانََّّ عادهمَّ،مانَّبم اا َّال اااَّالاذ َّوضاآَّتفس َّ
قا ااا اََّّالتفسا اايرَّبوَّيَّل ا ااََّّيا ا اااََّّالق ا ارآنَّوااعت اااار(َّ،)5وب ااالَّع اادالر منَّالس ا الملََّّ
(ت412ها)َّقلَّتفسيرصهَّ قا اََّّالتفسير(َّ،)4وهوَّقلَّميلَّدين َّويعدََّّالسالملََّّبو ََّّمانَّ
نس اااَّو ااونَّورت اانَّق االَّالتفس اايرَّاإلش ااار ََّّ،ويلي ااهَّع اادَّالكريمَّ اانََّّها اوا نَّالقش ااير ََّّ
(َّ)1ت قياهَّم مودَّالسند َّ،مكت ةَّمد وللَّ،القاهرأَّ،ط2009َّ،1

(َّ)2نشاارَّ عن اوانهَّتفساايرَّالتسااتر َّ،علاااَّعليااهَّووضااآَّ واشاايههَّم ماادَّ اس ا َّعيااونَّالسااودَّ،دارَّالكتاانَّ
العلميةَّ،ط َّ،1يروت2002َّ،

(َّ)5ت قياهَّم مودَّالسند َّ،مكت ةَّماد وللَّ،القااهرأَّ،طَّ 2009َّ،1وتيادرَّاإلشاارأَّألادَّبنََّّالسالملَّنسانَّ
عجَّالتأوياتَّاإلشاريةَّقلَّتفسيرصَّألدَّاإلمامَّيعفرَّالصاداَّ،عليهَّالسامَّ،ولماَّكانَّالصاداَّتوقلَّ

سنةَّ145هاَّ،وعلدَّقرجَّص ةَّماَّنسنَّأليهَّ،قإنََّّماَّوضعهَّيكونَّب ادمَّتأويا َّأشاار َّللقارآنَّالكاريم َّ

انظرهَّالتفسيرَّالصوقلَّللقرآنَّعندَّالصاداهَّالصاد يَّةَّقلَّالتص َّاو َّوب اوا َّالانفسَّوالتشايَّآَّ،د َّعلالَّ
يعورَّ،دارَّاألندلسَّ،طَّ 1،1393صَّ121وماَّ عدها

(َّ)4ت قياهَّسيدَّعمرانَّ،دارَّالكتنَّالعلميةَّ،ط َّ،1يروت2001َّ،
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صا نَّالتفسيرَّالمسمَّدَّ لطا

َّاإلشاارات(َّ،)1وهاوَّقالَّ ا اةَّميلاداتَّك اارَّ،وهاوَّ

بوس ااآَّم اانَّتفس اايرَّالسا الملََّّوبش اام ََّّوبداَّ َّ َّومم اانَّ ااررَّق االَّالتأويا ا َّاإلش ااار َّاإلم ااامَّ
الَّبر عاينَّميلااداَّ عناوانهَّياا وتَّالتأويا َّ
الق الالََّّ(ت303هاا)َّولااهَّتأويا َّك يارَّيقااآَّق َّ
اَّمطواََّّوعميقَّاَّعلادَّاآلياةَّ
قلَّتفسيرَّالتن ي (َّ،)2وهوَّمفقود َّكماَّوضآَّتأوياََّّأشاريَّ َّ
مواتُُوالرُضُُ أُمثأههُُُنههوُرُهُُ أُثمُشهه أُثكةٍَُّ)5(﴾...
(َّ)53ماانَّسااورأَّالنااور﴿:اللهه ُُنههوُرُُالسهه أُ
وس اامَّاصهَّمش ااكاأََّّاألنا اوارَّومص اافاأَّاألسا ارار

()4

َّوللش اايخَّع اادالمل َّال ااديلملَّ(ميس ااو َّ

الوقاااأ)َّتفساايرَّ عن اوانهَّقتااوحَّالاار منَّقاالَّأشاااراتَّالق ارآنَّوتفساايرص َّ،ااا َّقيااههَّ"قسااذاَّ
تفساايرَّ عااجَّآياااتَّالق ارآنَّالتاالَّي تااااَّأليساااَّالصااوقيةَّقاالَّب اوالسم" (ََّّ)3والتفساايرََّّ
المنسااونَّألاادَّالشاايخَّع اادالقادرَّاليياناالََّّ(ت391ه اا)َّقاالَّسااتَّةَّميل ادات(َّ،)9وقيااهَّ
ين وَّن وَّالتفسيرَّالظاهر ََّّ،ويوشا هَّ التعليقااتَّاإلشااريَّة َّ امََّّتتَّساآَّر عاةَّالتفسايرَّ
اإلش ااار ََّّم ااآَّب االَّم ما ادَّص اادرَّال اادينَّرو س ااانَّ اانَّب االَّنص اارَّال قل االََّّالش ااي ار َّ
( َّ)1دمَّلهَّو ققهَّوعلاَّعليههَّد َّأ راهيمَّ سيونلَّ،السي ةَّالمصريةَّالعامةَّللكتانَّ،طَّ،5القاهرأ2000َّ،
(َّ)2كش َّالظنونَّعانَّبسااملَّالكتانَّوالفناون َّ،اايلَّيليفاةَّ،دارَّأ ياا َّالتاراالَّالعر ال َّ،ياروتَََََّّّّّ،د َّ
ت َّاَّ،2صَّ2045

(َّ)3النورهَّ53
(َّ)4شرحَّودراسةَّوت قياهَّالشيخَّع دالع ي َّع َّالدينَّالسيروانَّ،عالمَّالكتنَّ،ط َّ،1يروت1359َّ،
(َّ)3كش َّالظنونَّعنَّبسااملَّالكتانَّوالفناون َّ،اايلَّيليفاةَّ،اَّ،2صَّ 1240ولعلاهَّيكاونَّمانَّصاوقيةَّ
اارقينَّمؤلَّفااَّصاوقياَّ اسامَّم مادَّ انَّع ادالمل َّ
َّ
القرنَّالسادسَّالسير ؛َّققادَّذكارَّال قاداد َّقالَّهدياةَّالع

الديلملَّ،و ا َّأنهَّكانَّ ياَّسنةَّ(353ها)َّ،قلع َّم مدَّاَّهذاَّيكاونَّولادَّالمؤلا َّالماذكور َّانظارهَّهدياةَّ
الع ااارقينهَّبس ااما َّالم ااؤلفينَّوآ ااارَّالمص اانفينَّ،أس ااماعي َّ اش اااَّال ق ااداد َّ،وكال ااةَّالمع ااار َّ،أس ااتان و َّ،

َّ،1331اَّ،2صَّ 105

(َّ)9تفساايرَّاليياناال َّ،ااالَّوت قياااهَّد َّم ماادَّقاض ا َّيياناالَّال ساانلَّال سااينلَّالتياناالَّاليم ر االَّ،
مرك َّالييانلَّلل والَّالعلميةَّوالط آَّوالنشرَّ،طَّ،1أسطن و َّ 2003َّ،
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َّقيهَّتفسيراَّسمَّاصهَّع ار سََّّال يانَّقلَّ قاا اَّالقارآن(َّ،)1وتوساآَّ
َّ
(ت909ها)َّالذ َّبلَّ
ق االَّأش اااراته َّوتفس اايرَّالش اايخَّني اامَّال اادينَّالكَّ اارىَّ(ت915ه ا ا)َّالموس ااومَّ الت ااأوياتَّ
النيميَّةَّ،والتَّتمَّةَّالتلَّبتمَّساَّعا ََّّالدولةَّب مدَّ نَّم مدَّالسمنانلََّّ(ت959ها)َّعلدَّ
تفس اايرَّني اامَّال اادينَّالك اارىَّ،وس اامَّاهاَّع ااينََّّال ي اااأ

()2

َّوللش اايخَّعم اارَّ اانَّم م اادَّ اانَّ

ع داللاهَّ،ب اوَّ فاصَّشاسانَّالادينَّالشااقعلَّالساسرورد َّ(ت952هاا)َّصاا نَّكتاانَّ
ع اوار َّالمعااار َّتفساايرهَّ قيااةَّال يااانَّقاالَّتفساايرَّالق ارآن

()5

ََّّويااأتلَّالشاايخََّّاألك اارَّ

ا)َّليضآَّتفسيرَّك َّيراَّللقرآنَّالكريمَّعنوانههَّاليماآَّ
َّا
م يلَّالدينَّا نََّّعر لََّّ(ت955ه
والتفصااي َّقاالَّبس ارارَّمع اانلَّالتن ي ا َّويااذكرَّا اانَّعر االََّّبنااهَّيقااآَّقاالَّبر عااةَّوسااتينَّ
الُْ أبه أُرحَُُّ،)4(﴾...ويصافهَّ
سىُلُُفأتأهكهُُ ُ
ُُمُوُ أُ
ميلداَّ،وبنهَّتو َّعندَّ ولهَّتعاالدهَّ﴿ أُوإُ ُُُقأك أُ
قولههَّ"أنلَّرت تَّالكامَّقيهَّعلدَّك َّآيةَّعلدَّ ا ةَّمقاماتهَّمقامَّاليا َّبواَّ َّ،مَّ
مقااامَّاليمااا  َّ،اامَّمقااامَّااعتاادا "

()3

َّوماانَّالمؤسا َّبنََّّهااذاَّالتفساايرََّّماااَّ ا َّمفقااودَّاَّ

ااريَّةَّيماةَّآليااتَّالقارآنَّالكاريمَّ
تَّدَّاآلنَّ،علدَّبنََّّبك رَّكت هَّمش ونةََّّ تأوياتَّأش َّ
وال ا ااديالَّالن ا ااو ََّّالش ا اري َّ،اَّسا اايماَّكتا ا ااهَّالموسا ااوعلََّّالفتو ا اااتَّالمكَّي ا اةَّ َّ،وكتا ا ااهَّ
قصاوصَّال كام َّو اادَّ اامَّب ادَّالمعاصارينَّالمعنياينَّ تاراالَّالشاايخَّم يالَّالادينَّا اانَّ
عر لََّّ،هوَّم مودَّم مودَّالقرانَّ استياصَّتفسيرَّأشار ََّّيقآَّقلَّبر عةَّميلَّداتَّ
ماانَّكتاانَّالشاايخَّاألك اارَّساامَّاصهَّر مااةَّماانَّالاار منَّقاالَّتفساايرَّواشاااراتَّالق ارآنَّماانَّ

(َّ)1ت قياهَّالشيخَّب مدَّقريدَّالم يد َّ،دارَّالكتنَّالعلميةَّ،ط َّ،1يروت2005َّ،
(َّ)2السا اَّنفسه2003َّ،

(َّ)5هديةَّالعارقينَّ،ال قداد َّ،اَّ،1ص953
(َّ)4الكس هَّ33

(َّ)3مؤلف اااتَّا اانَّعر االهَّتارييس اااَّوتص اانيفساَّ،د َّع م ااانَّي ي اادَّ،تريم ااةهَّد َّب م اادَّم م اادَّالطي اانَّ،دارَّ
الصا ونلَّ،ودارَّالسدايةَّ،القاهرأَّ،طَّ،1332َّ،1ص299
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كا ااامَّالشا اايخَّاألك ا اارَّم يا االَّالا اادينَّا ا اانَّالعر ا االَّ

()1

َّولع داللا ااهَّ ا اانَّم ما اادَّاأل د َّ

المعاارو َّ اانيمَّالاادينَّدايااةَََََّّّّّ(تَّ934ه اا)َّوهااوَّتلميااذَّالشاايخَّنياامَّالاادينَّك اارىَّ
تصني َّ عنوانهَّ رَّال قا اَّوالمعانلَّقلَّتفسيرَّالس آَّالم اانل

()2

َّولتلمياذَّالشايخَّ

األك اارَّور ي ااهَّ،صا ادرَّالاادينَّالقونا او ََّّ(تَّ992ها ا)َّتأوي ا َّصااوقلَّللفات ااةَّيقااآَّقاالَّ
ميلدَّك يرَّعنوانههَّأعيا َّال يانَّقلَّتأوي َّبمَّالقرآن

()5

َّ

ومما انَّص اانَّفواَّق االَّه ااذاَّالف اانََّّاإلش ااار ََّّال ااد ياَّق االَّالقا ارنينَّالتاس ااآَّوالعاش اارَّ

السياريَّينَّ،وبودعاواَّقاالَّمصاانفاتسمَّياصااةَّموايياادهمَّالذو يااةَّوتااأوياتسمَّاإلشاااريةَّ،
الشيخَّع دالكريمَّ نَّأ راهيمَّالييللَّ(ت552ه ا)َّولاههَّتفسايرَّالقارآن

()4

َّوياذكرَّعلالَّ

اانَّب ماادَّ اانَّأ اراهيمََّّالمسااايملَّالاادكنلَّالسنااد َََََََََََّّّّّّّّّّّ(تَّ553هاا)َّالااذ َّوضااآَّ

تفساايراَّ عن اوانهَّت صاايرَّالاار منَّوتيساايرَّالمنااانَّقاالَّتفساايرَّالق ارآن(ََّّ)3واإلمااامََّّنظااامَّ
الا ادينَّ س اانَّ اانَّم ما ادَّالنيس ااا ور ََّّ(تَّ530ها اا)َّول ااهَّالتفس اايرَّالمع اارو هَّت ار اانَّ
الق ارآنَّورتا اانَّالفر ااانَّقاالَّعش ارأَّميل ادات(َّ،)9ونعمااةَّاللااهَّ اانَّم مااودَّالنَّيي اوانلََّّ،
ويعاار َّ الشاايخَّعل اوانَّ(تَّ320ه اا)َّقاالَّتفساايرصهَّالف اواتتَّاإللسي اةَّوالمفاااتتَّالقي ي اةَّ

(َّ)1يمآَّوتألي هَّم مودَّم مودَّالقرانَّ،الناشرهَّالمؤل َّ،دمشاَّ،مط عةَّنضرَّ 1353َّ،وينسنَّألدَّالشيخَّ
م يلَّالدينَّا نَّعر الَّتفسايرَّآيارَّنشارَّقالَّميلادينَّ عناوانهَّتفسايرَّا انَّعر الَّ،دارَّصاادر َّ،ياروتَّ،د َّ
ت َّويريَّتَّالمؤل َّبنَّهذاَّالتفسيرَّمانَّوضاآَّع ادالر ااَّالكاشاانلَّ(تَّ950ها) َّانظرهَّر مةَّمنَّالر منَّ
قلَّتفسيرَّواشاراتَّالقرآنَّمنَّكامَّالشيخَّاألك رَّم يلَّالدينَّا نَّالعر لَّ،مقدمةَّالي َّاألو َّ،ص3-4
(َّ)2كش َّالظنونَّعنَّبساملَّالكتنَّوالفنون َّ،ايلَّيليفةَّ،اَّ،1ص224
(َّ)5ت قياَّودراسةهَّع دالقادرَّب مدَّعطاَّ،مط عةَّدارَّالتألي َّ مصر1390َّ،
(َّ)4هديةَّالعارقينَّ،ال قداد َّ،اَّ،1ص910
(َّ)3ب يدَّالعلومَّ،السيدَّصدياَّ نَّ سنَّيانَّالقنويلَّال يار َّ،وضاآَّ واشايهَّوقسارساههَّب مادَّشامسَّالادينَّ،
دارَّالكتنَّالعلميةَّ،ط َّ،1يروتَّ،1333َّ،اَّ،5صَّ 199-193األعامَّ،ييرَّالدينَّال ركلالَّ،دارَّالعلامَّ
للمايينَّ،ط َّ،14يروتَّ،1333َّ،اَّ،4صَّ 239ط آَّالتفسايرَّ مط عاةَّ اوااَّ مصارَّسانةَّ 1319وط اآَّ
ط عةَّ دي ةَّقلَّ ا ةَّميلداتَّ عنوانهَّتفسيرَّالمسا ملَّالمسمدهَّت صيرَّالر منَّوتيسيرَّالمنانَّ عجَّماَّ
يشيرَّألدَّأعيا َّالقرآن َّ،ت قياهَّالشيخَّب مدَّقريدَّالم يد َّ،دارَّالكتنَّالعلميةَّ،ط َّ،1يروت2011َّ،
(َّ)9ت قياهَّأ راهيمَّعطوأَّعوجَّ،مكت ةَّمصطفدَّال ا لَّال ل لَّ،القاهرأ1392َّ،
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الموض ا ةَّللكلاامَّالقرآنيااةَّوال كاامَّالفر انيااة(َّ،)1و ي ا َّقاالَّهااذاَّالتفساايرَّأن اهَّكت ااهَّ اااَّ

"مرايعاةَّللتفاساايرَّ،وبدراَّقيااهَّماانَّال قاا اَّوالااد ا اَّماااَّيعيا َّعانَّأد اركااهَّك ياارَّماانَّ
الناسَّ،مآَّالفصا ةَّقلَّع اراته" (َّ َّ)2

وتظ َّأش ار اتَّالتيلَّلَّوالعطا َّالرَّانلَّتتن َّعلادَّبشايا َّالتص َّاو َّقالَّتمارأَّ

شاراتهَّاإللساميَّةَّود ا اََّّمعانيهَّوبس اررصَّالتلَّاَّ
يمَّ،وتذواََّّآياتهَّوا َّ
َّ
تاوتسمَّللقرآنَّالكر
تنضنَّ،علدَّن وَّتتَّسآَّقيهَّآقااَّالتأويا َّاإلشاار ََّّ،وتَّصانَّ َّقياهَّالميلاداتَّالك اارَّ

ق الَّالعص اورَّالمتأي ارأَّ،قيضااآَّقي اهَّماااَّعلاالََّّالق اار ََّّ(تَّ1014هاا)هَّبناوارََّّالفر ااانَّ
قلَّبسرارَّالقرآنَّ،قلَّ ا ةَّميلَّدات(َّ،)5ويؤلَّ َّالشيخَّأسماعي ََّّ قالَّالَّ َّرَّوساو (تَّ
َّ

1129ها)َّتفسيرصَّالنفيسهَّروحَّال يانَّقلَّستةَّميلَّدات(َّ،)4ولهَّبيضَّاهَّمارآأَّال قاا اَّ

قاالَّتفساايرَّ عااجَّاآلياااتَّواأل اديااالََّّوالاوارداتَّواللطااا

َّقاالَّميلادين

()3

َّويصاانَّ َّ

اإلمامَّب اوَّالع ااسَّب مادَّ انَّم مادَّا انَّالمساد ََّّا انَّعيي اةَّال سانلََّّ(ت1224هاا)َّ
َّ،األو ََّّقلَّتفسيرَّسورأَّالفات ةَّو ادهاَّ عناوانهَّتفسايرَّالفات اةَّالك يارَّ،ويقاآَّ
كتا ين َّ

قلَّميلَّدين(َّ،)9واآليرََّّقالَّ مانياةَّميلاداتَّ عناوانهَّال ارَّالمديادَّقالَّتفسايرَّالقارآنَّ
الميياادَّ،ومي تااهَّبن اهَّي اادبَّتفساايرََّّاآليااةَّعلاادَّماااَّتعااار َّعليااهَّمفسااروَّالنق ا َّوالعق ا َّ
واللقااةَّوالن ااو َّ،اامََّّيي ااتمَّ تأويلساااَّتااأوياَّأشاااريَّا َّو اش اايةَّالصاااو ََّّعلاادَّاليال ااينَّ

للشيخَّب مدَّم َّمدَّالصاو ََّّ(تَّ1241ها) َّ َّ

(َّ)1ط آَّ دارَّركا لَّللنشرَّ،طَّ،1القوريةَّ-مصر1333َّ،
(َّ)2األعامَّ،اَّ،5ص53

(َّ)5السا اَّنفسهَّ،اَّ،3ص12

(َّ)4مط عةَّ وااَّ،القاهرأ1590َّ،

(َّ)3ت قياهَّب مدَّقريدَّالم يد َّ،دارَّاآلقااَّالعر يةَّ،طَّ،1القاهرأ2003َّ،
(َّ)9ت قياهَّعمرَّب مدَّالراو َّ،دارَّالكتنَّالعلميةَّ،ط َّ،2يروت2003َّ،
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ويتااواَّالعامااةَّش اسانَّالاادينَّم مااودَّاآللوساالََّّ(ت1290ه اا)َّالقاارنََّّال الااالََّّعشاارََّّ

السياار ََّّ تصاانيفهَّالك ياارهَّروحَّالمعااانلَّقاالَّتفساايرَّالقارانَّالعظاايمَّوَّالسا آَّالم ااانل(َّ،)1
وقيااهَّيمااآَّياصااةَّالتفساايرَّ المااأ ورَّوالمعقااو َّوالمناسا اتَّ ااينَّالسااورَّواآلياااتَّوذكاارَّ

الق ار اتَّ،واستشسدَّ الشعرَّوعَّنلَّ اإلعرانَّوال اتةَّوب وا َّالفقسا َّ،ولمَّيتعصَّنَّلا بر َّ
علدَّآيرَّ،وب ط َّدعاوىَّالميالفينَّألها َّالسانَّةَّ،ونقادَّاإلسا ار يلياتََّّواألي اارََّّالواهياةَّ،
وانتسدَّ عدَّذل َّألدَّتقييدَّماَّاساتن طهَّمانَّاآليااتَّعانَّطريااَّاإلشاارأَّ،وهاوَّ ااََّّيعادَّ

ييرََّّمريآَّقلَّالتفسيرَّ الروايةَّوالدرايةَّواإلشارأ َّ َّ

ومم انَّعَّن اواَّ التأوي ا َّاإلشااار ََّّقاالَّالقاارنَّال ار ااآََّّعَّش ارََّّالسياار ََّّ،الفقيااهََّّالشاااقعلََّّ

والمفس ارَّوالصااوقلََّّم م ادَّ اانَّعماارَّالنااوو َّالياااو ََّّ(تَّ1519ه اا)َّولااهَّ عااجَّنكاااتَّ

أشااريةَّ،وانَّكانااتَّيسايرأَّ،قاالَّتفسايرصَّالمساامدهَّالتفسايرَّالمنياارَّلمعاالمَّالتن يا َّالمساافرَّ
عاانَّويااوصَّم اساانَّالتأوي ا َّ،المساامَّدهَّم اراحَّل ياادَّلكش ا َّمعناادَّ ارآنَّميياادَّ،وها اوَّقا الَّ
ميلادين

()2

َّوم مادَّ انَّع اادالقنلَّ انَّ ساانَّ اانَّأ اراهيمَّال يط اارَّ(تَّ1525هاا)َّولااههَّ

كشا ا َّالا اوارداتَّاإللسيا اةَّق االَّالتفس اايرَّعل اادَّطريق ااةَّالص ا َّاوقيَّةَّ،ق االَّ ا ااةَّميلا ادات(َّ،)5

ارَّسامَّاصهَّ
َّتفسيراَّك يَّا
َّ
وكذل َّاإلمامَّم مَّدَّماضلَّب وَّالع ا مَّ(تَّ1539ها)َّالذ َّصنَّ

بسرارَّالقرآنَّ،وهوَّيعدَّموسوعةَّمعرقيَّةَّقلَّالقارآنَّالكاريم

()4

َّومانَّالمعاصارينَّ،م مادَّ

تااا َّع ار االَّالااذ َّصاانَّ َّميل ادينَّقاالَّالتفساايرَّ عن اوانهَّالتفساايرَّالصااوقلََّّالفلساافلََّّ

ايراَّقاالَّميلادينَّ
للقارآنَّالكاريم(َّ،)3وكااذل َّالشاايخَّم ياالَّالاادينَّالطعماالََّّالااذ َّوضااآَّتفسا َّ

(َّ)1ض طهَّوص َّ ههَّعللَّع دال ار َّعطيةَّ،دارَّالكتنَّالعلميةَّ،ط َّ،1يروت2001َّ،
(َّ)2ض طهَّوص َّ هَّووضآَّ واشيههَّم مدَّبمينَّالضناو َّ،دارَّالكتنَّالعلميةَّ،ط َّ،1يروت1339َّ،

( َّ)5ليااةَّال شاارَّقاالَّتاااريخَّالقاارنَّال الااالَّعشاارَّ،الشاايخَّع اادالر ااَّال يطااار َّ،ققااهَّونسااقهَّوعلاااَّعليااهَّ فياادصهَّ
م مدَّ سيتَّال يطارَّ،مط وعاتَّميمآَّاللقةَّالعر يةَّ دمشاَّ،1391َّ،ا551َّ،1

َّوالمشااسودَّهااوَّالمعي ا أَّال ا يااةَّ،ع اادالقادرَّسااالمَّ،علاادَّالمو ااآَّاإللكترونااله
(َّ)4انظاارَّمقااااَّهَّالق ارآنَّالمقاارو َّ
َّ َّhttp://www.bwabtalmoslem.com
(َّ)3دارَّال شا رَّللط اعةَّوالنشرَّوالتو يآَّ،طَّ،1دمشا2009َّ،
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سا اامَّاصهَّالتفسا اايرَّالصا ااوقلََّّللق ا ارآنهَّالمسا ااامراتَّاإللسي ا اةَّوالمنادما اااتَّاأل دسا اايَّةَّلكش ا ا َّ

توامجَّالمتشا هَّمنَّاآلياتَّالقرآنيَّة

()1

َّ َّ

(َّ)1انظرَّمقا َّ عنوانهَّالشيخَّم يلَّالدينَّالطعملَّ،علدَّالمو آَّاإللكترونلهَّ َّ
http://mohyeldineltomy.com
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المصادر والمراجع

.1

َّب يدَّالعلومَّ،السيدَّصدياَّ نَّ سنَّيانَّالقنويلَّال ياار َّ،وضاآَّ واشايهَّ
وقسارسههَّب مدَّشمسَّالدينَّ،دارَّالكتنَّالعلميةَّ،ط َّ،1يروت1333َّ،

.2

اإلتقااانَّقاالَّعلااومَّالق ارآنَّ،يااا َّالاادينَّع اادالر منَّ اانَّب االَّ كاارَّالساايوطلَّ،
دمَّلهَّوعلاَّعليههَّم مدَّشري َّسكرَّ،رايعاههَّمصاطفدَّالقصااصَّ،مكت اةَّ
المعار َّ،طَّ،1الرياجَّ.1359َّ،

.3

أ يااا َّعلااومَّالاادينَّ،ب ااوَّ اماادَّم ماادَّ اانَّم ماادَّالق الاالَّ،دارَّالفكاارَّ،طَّ،5
يروتَّ ََّّ 1331،

.4

األعامَّ،ييرَّالدينَّال ركللَّ،دارَّالعلمَّللمايينَّ،ط َّ،14يروتَّ 1333َّ،

.5

بعامَّالتصو َّاإلساملَّ،ب مدَّب وَّك َّ،دارَّالسا َّ،مصرَّ،د ت َّ

.6

أيقاظ َّالسمم َّقل َّشرح َّال كمَّ ،ب مد َّ ن َّعيي ةَّ ،المط عة َّاليماليةَّ ،مصرَّ،
َّ 1315

.7

ال ر َّالمديد َّقل َّتفسير َّالقرآن َّالمييدَّ ،ا ن َّعيي ة َّال سنلَّ ،ت قياهَّ
ع دالسام َّالعمرانل َّاليالد َّالع ار سلَّ ،دار َّالكتن َّالعلميةَّ ،ط َّ ،2يروتَّ،
َّ 2003

.8

ال اتةَّالعر يةهَّبسسساَّوعلومساَّوقنونساَّ،وصورَّمنَّتط يقاتساَّ،ع دالر منَّ
نكةَّالميدانلَّ،دارَّالقلمَّ،طَّ،1339َّ،1دمشا َّ

.9

وارا َّال قا اَّ ،م مد َّمسد َّالرواسَّ ،عنل َّ نسيه َّوت قيقه َّوط عههَّ
ع دالكريمَّ نَّسليمَّع دال اسطَّ،مكت ةَّالنياحَّ،ط ار لسَّ،لي ياَّ،د ت َّ
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.11

التأوي َّاإلسامله َّدراسة َّقل َّالميا َّالمعرقل َّاألصولل َّاألو َّللتفسيرَّ

الصوقلَّ ،د َّميتار َّالفيار َّ ،عالم َّالكتن َّال ديالَّ ،أر دَّ ،يدا ار َّللكتانَّ
العالملَّ،عمانَّ،طَّ 2005َّ،1

.11

َّبيون َّا نَّ
الت يان َّقل َّبيمان َّالقرآنَّ ،ب و َّع دالله َّم مد َّ ن َّب ل َّ كر َّ ن َّ
القيم َّاليو يةَّ ،ت قياه َّع دالله َّ ن َّسالم َّال طاطلَّ ،أش ار ه َّد َّ كر َّ نَّ

ع داللهَّب وَّ يدَّ،دارَّعالمَّالفوا دَّ،يدأَّ،د ت َّ

.12

الت يا ااانَّقا االَّعلا ااومَّالق ا ارآنَّ،الصا ااا ونلَّ،م ما اادَّعلا االَّالصا ااا ونلَّ،مكت ا ااةَّ
الق اللَّ،دمشاَّ،ومؤسسةَّمناه َّالعرقان َّ،يروتَّ،طَّ 1351َّ،2

.13

تفسيرَّالت رير َّوالتنويرَّ ،م مدَّالطاهرَّا نَّعاشورَّ،دار َّس نونَّللنشرَّ
والتو يآَّ،تونسَّ،د َّت

.14

تفسير َّالييانلَّ ،م يل َّالدين َّب و َّم مد َّع دالقادر َّالييانل َّ ،الَّ

وت قياه َّد َّم مد َّقاض َّييانل َّال سنل َّال سينل َّالتيانل َّاليم و َّ،
مرك َّالييانلَّلل والَّالعلمية،طَّ،1أسطن و 2003َّ،

.15

تفسيرَّالسلملَّوهوَّ قا اَّالتفسيرَّ،ب وَّع دالر منَّم مدَّ نَّال سينَّا نَّ
موسد َّاأل د َّالسلملَّ ،ت قياه َّسيد َّعمرانَّ ،دار َّالكتن َّالعلميةَّ ،طَّ،1
يروتَّ 2001َّ،

.16

تفسيرَّالقرآنَّالعظيمَّ،ب وَّالفدا َّعمادَّالدينَّ نَّك ير َّ،قاَّبصولههَّطهَّ
ع دالرؤو َّسعدَّ،يرا َّب ادي ههَّع داللهَّالمنشاو َّ،مكت ةَّاإليمانَّ،طَّ،1

المنصورأَّ 2009َّ،

.17

لَّ،يراَّآياتهَّوب ادي هَّووضآَّ
َّ
التفسيرَّوالمفسرونَّ،د َّم مدَّ سينَّالذه

قسارسهَّ،الشيخَّب مدَّال ع لَّ،دارَّاألر م َّ،يروتَّ،د َّت َّ
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.18

اليامآ َّأل كام َّالقرآنَّ ،ب و َّع دالله َّم مد َّ ن َّب مد َّاألنصار َّالقرط لَّ،

.19

اليمآَّ ينَّالص ي ينهَّال يار َّمسلمَّ،م مدَّ نَّقتوحَّال ميد َّ،ت قياهَّ

.21

قا ا َّالتفسير َّبو َّيلا َّيا ا َّالقرآن َّوااعت ارَّ ،ال سين َّ ن َّمنصورَّ

.21

ليةَّال شرَّقلَّتاريخَّالقرنَّال الالَّعشرَّ،الشيخَّع دالر ااَّال يطار َّ،ققهَّ

دارَّالكتنَّالعلميةَّ،ط َّ،1يروتَّ 1355َّ،

د َّعللَّ سينَّال وانَّ،دارَّا نَّ مَّ،ط َّ،2يروت2002َّ،

ال ااَّ،ت قياهَّم مودَّالسند َّ،مكت ةَّمد وللَّ،طَّ،1القاهرأَّ 2009َّ،

ونسقه َّوعلا َّعليه َّ فيدصهَّم مد َّ سيت َّال يطارَّ ،مط وعات َّميمآ َّاللقةَّ

العر يةَّ دمشاَّ 1391َّ،

.22

الرسا َّالصقرىَّ،ا نَّع ادَّالرند َّ،نشرهَّ ولسَّنوياَّاليسوعلَّ،المط عةَّ

.23

الرعاية َّل قوا َّاللهَّ ،ب و َّع دالله َّال ارال َّالم اس لَّ ،دراسة َّوت قياهَّ

الكا وليكية َّ،يروتَّ 1393َّ،

د ع دَّال ليمَّم مودَّ،دارَّالمعار َّ،طَّ،2د َّت َّ

.24

ادَّالمسيرَّقلَّعلمَّالتفسيرَّ،ب وَّالفراَّع دالر منَّا نَّاليو َّ،المكتنَّ
اإلساملَّ،ط َّ،5يروتَّ 1354َّ،

.25

شرح َّسنن َّا ن َّمايةَّ ،السيوطلَّ ،وع دالقنلَّ ،وقير َّال سن َّالدهلو َّ،

.26

ص يتَّاليامآَّالصقيرَّو ياداتهَّ،يا َّالدينَّالسيوطلَّ،ت قياهَّناصرَّ

.27

العا ة َّقل َّذكر َّالموتَّ ،ع دال ا َّ ن َّع دالر من َّ ن َّع دالله َّاإلش يللَّ،

ديملَّكتنَّيانةَّ،كراتشلَّ،د ت َّ

الدينَّاألل انلَّ،المكتنَّاإلساملَّ،طَّ،1دمشاَّ 1393َّ،
مكت ةَّدارَّاأل صدَّ،الكويتَّ،طَّ 1359َّ،1
45

 .28العق َّوقسم َّالقرآنَّ ،ال ارال َّالم اس لَّ ،ت قياه َّ سن َّالقويتللَّ ،دارَّ
الفكر َّ،يروتَّ 1355َّ،
 .29قتتَّال ار َّ شرحَّص يتَّال يار َّ،ب مدَّ نَّعللَّ نَّ يرَّالعسقانلَّ،
ت قياَّوتص يتَّوتر يمهَّم مدَّقؤادَّع دال ا لَّوم يلَّالدينَّاليطينَّ،دارَّ
الفكرَّللط اعةَّوالنشرَّ،د َّت َّ
 .31كش َّاليفا َّوم ي َّاإلل اسَّ ،أسماعي َّ ن َّم مد َّالعيلونل َّالي ار لَّ،
بشر َّعلد َّط عه َّوتص ي ه َّوالتعليا َّعليهه َّب مد َّالقاإَّ ،مؤسسةَّ
الرسالةَّ،ط َّ،4يروت1353َّ،
 .31لطا َّاإلشاراتَّ ،ع دالكريم َّ ن َّهوا ن َّالقشير  َّ ،دم َّله َّو ققه َّوعلاَّ
عليهه َّد َّأ راهيم َّ سيونلَّ ،السي ة َّالمصرية َّالعامة َّللكتانَّ ،طَّ ،5القاهرأَّ،
2000
 .32لطا َّالمننَّ،ا نَّعطا َّاللهَّاإلسكندر  َّ،دمَّلهَّوعلاَّعليههَّالشيخَّيالدَّ
ع دالر منَّالع َّ،دارَّال شا رَّ،طَّ،1دمشا1332َّ،
 .33اللمآَّ ،ب و َّنصر َّالسراا َّالطوسلَّ ،ت قياه َّد َّع دال ليم َّم مودَّ ،وطهَّ
ع دال ا ل َّسرورَّ ،دار َّالكتن َّال دي ة َّ مصرَّ ،ومكت ة َّالم ند َّ قدادَّ،
َّ 1390
 .34كش َّالظنونَّعنَّبساملَّالكتنَّوالفنون َّ،ايلَّيليفةَّ،دارَّأ يا َّالتراالَّ
العر ل َّ،يروتَّ،د َّت َّ
 .35ميمورَّقتاوىَّا نَّتيميةَّ ،ب مدَّ نَّتيميةَّ،يمآَّوترتينهَّع دالر منَّ نَّ
م مدَّ نَّ اسمَّ،د َّمَّ،طَّ،1د َّت َّ
 .36مدارا َّالسالكين َّ ين َّمنا َّأيا َّنع د َّواَّيا َّنستعينَّ ،ب و َّع دالله َّم مدَّ
ا ن َّب ل َّ كر َّ ن َّبيون َّا ن َّ يم َّاليو يةَّ ،ت قياه َّم مد َّالمعتصم َّ اللهَّ
ال قداد َّ،دارَّالكتانَّالعر لَّ،ط َّ،2يروت1334َّ،
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.37

مذاهن َّالتفسير َّاإلساملَّ ،أينتس َّيولدتسسرَّ ،تريمةه َّد َّع دال ليمَّ

.38

مسندَّب مدَّ نَّ ن  َّ،ققهَّوشر هَّووضآَّقسارسههَّ م أَّب مدَّال ينَّ،دارَّ

.39

مناه َّالعرقان َّقل َّعلوم َّالقرآنَّ ،م مد َّع دالعظيم َّال ر انلَّ ،دار َّالفكرَّ،

.41

المواقق اااتَّق االَّبص ااو َّالشا اريعةَّ،ب ااوَّأسا ا ااَّالش اااط لَّ،أ ا اراهيمَّ اانَّموس اادَّ

النيارَّ،دارَّا رب َّ،يروتَّ،طَّ 1355َّ،2
ال ديالَّ،طَّ،1القاهرأَّ 1333َّ،
يروت1355َّ،

هَّويراَّب ادي ههَّالشايخَّع داللاهَّد ار َّ،وضاآَّ
الليملَّالقرناطلَّالمالكلَّ،شر َّ
ترايم ااههَّم م اادَّع دالل ااهَّد ار َّ،ي اَّاراَّآيات ااهَّوقس اارسَّموض ااوعاتههَّع دالس ااامَّ

ع دالشاقلَّم مدَّ،دارَّالكتنَّالعلميةَّ،طَّ 2003َّ،9

.41

موسوعةَّالكسن انَّقيماَّاصطلتَّعليهَّبه َّالتصو َّوالعرقانَّ،السيدَّالشيخَّ

م مد َّالكسن ان َّال سينلَّ ،دار َّالم ةَّ ،دمشاَّ ،دار َّالسدايةَّ ،ط َّ ،1يروتَّ،
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