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 انتفسري اإلشاسي
 )دساسة تأطٍهٍة(

 بياء الديف مرتضى حسف أحمد
قسـ القرآف كعمكمو، كمية أصكؿ الديف، جامعة اإلماـ محمد بف سعكد 

 . ، المممكة العربية السعكديةاضالري، اإلسالمية
  abomortada2011@gmail. com  البرٌد اإللكترونً:

  :املهخض

ا  بدأ الباحث بحثو بالحديث عف التفسير اإلشارم لغة كاصطالحن
كما تحدث الباحث عف مشركعية  .كمكقؼ العمماء منوكالخالصة في ذلؾ 

جاعالن  كالميـ في نقاط محمالن  التفسير اإلشارم كالعمماء الذيف صرحكا بذلؾ
كما تميز بو التفسير كالعمماء الذيف لـ يصرحكا بو كلكف جاء في كتبيـ  لو

كما كضع الباحث شركطنا لقبكؿ التفسير اإلشارم عند المتقدميف كالمتأخريف. 
كما تحدث الباحث عف قكاعد عامة  .اإلشارم مستكحينا ذلؾ مف كالـ العمماء

في التعامؿ مع النصكص الشرعية كالتفسير اإلشارم غير المشركع كنماذج 
 .ككالـ العمماء عميو منو

 اإلشارم، مشركعية، شركط، قكاعد، العمماء، نماذج.  لمفتاحٌة:الكلمات ا
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Abstract: 

The researcher began his research by talking about the 

indicative interpretation in language and convention, the 

conclusion about that and the position of scholars towards it. 

The researcher also talked about the legitimacy of the 

indicative interpretation and the scholars who stated that 

making their statements in points as analysing it and the 

scholars who did not state it, but it was mentioned in their 

books and what distinguished the indicative interpretation 

for the advanced and late. The researcher also set conditions 

for accepting the indicative interpretation, drawing on the 

words of scholars. The researcher also talked about general 

rules in dealing with legal texts and the illegal indicative 

interpretation, models of it and the words of scholars on it. 

Key words: Indicative, legality, Conditions, Rules, Scholars, 

Models. 
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 بسم هللا الرحمن الرحٌم

 دقذمةامل
كنعكذ باهلل مف شركر أنفسنا كسيئات  كنستعينو،ِإفَّ الحمد هلل نحمده 

 إلوشيد أال أك  لو،مف ييده اهلل فال مضؿ لو كمف يضمؿ فال ىادل  أعمالنا،
 ٹ ٿ ٿ  ژ ا عبده كرسكلوإال اهلل كحده ال شريؾ لو كأشيد أف محمدن 

 ٱ ژ [ٕٓٔ]آؿ عمراف:  ژ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ

 ٿ ٿ ٿ ٺٿ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ

 ہ ہ ہ ۀ ژ [ٔ]النساء:  ژ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹٹ ٹ ٹ

 ﮺ ﮹ ﮸ ﮷ ﮶ ﮵ ﮳﮴ ﮲ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ

 .[ٔٚ، ٓٚ]األحزاب:  ژ ﮽ ﮻﮼ 
فيػو مػف العمػـك مػا يصػم   -  -فإف القػرآف الكػريـ أكدع اهلل  :أما بعد

النػاس فػي ديػنيـ، كدنيػػاىـ، فكػؿ ذك فػف منػو يسػػتمد، كفيػو مػف العمػكـ مػػا ال 
يقدر قدرىا، إال مف عمـ حصػرىا، فسػبحاف مػف جعػؿ كتابػو تبياننػا لكػؿ شػيء، 
كىدل كرحمة لقـك يعممكف، كعمى رأس ىذه العمـك عمـ التفسػير، كمػف أنػكاع 

ا كػػاف مكضػػكع التفسػػير اإلشػػارم متنػػاثر كلمػػ عمػػـ التفسػػير التفسػػير اإلشػػارم.
األطراؼ، اختمفت فيو اآلراء بيف ساكت عنو كمانع لو كُمجيز بشػركط كُمجيػز 
بػػال قديػػد كال رابػػط، رأيػػت أف أكتػػب فػػي مكضػػكع التفسػػير اإلشػػارم، كأجمػػع فيػػو 
شػػػتات كػػػالـ أىػػػؿ العمػػػـ، كأنظػػػر فػػػي مشػػػركعيتو مػػػف عػػػدميا، كأتأمػػػؿ كػػػالـ 

رل الحػػػػؽي كسػػػػميتو التفسػػػػير اإلشػػػػارم  دراسػػػػة المتقػػػػدميف كالمتػػػػأخريف، أل 
أف يكفقني لمحػؽ كالصػكاب إنػو خيػر  - سبحانو – تأصيمية( راجينا مف المكلى

 مأمكؿ كأكـر مسؤكؿ.
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 أهمٍة انبحث: 
يسػػتمد ىػػذا البحػػث أىميتػػو مػػف أىميػػة مكضػػكعو لتعمقػػو بػػالقرآف الكػػريـ  -ٔ

.  كالعمـك المتعمقة بو التي ىي أفضؿ العمـك
 عممي مف نكعو في بابو.أنو أكؿ بحث  -ٕ
أنو يتناكؿ نكعنا مف التفسير حدث فيو خمط كجاء ىذا البحث ليؤصؿ ىذا  -ٖ

 المكضكع.

 حذود انبحث: 
اقتصرت في بحثي ىذا عمى بياف مشركعية التفسػير اإلشػارم، كشػركطو 

 كأقكاؿ العمماء فيو، كنماذج مف التفسير اإلشارم المقبكؿ منو كالمرفكض.

 انبحث:أهذاف 
 مكضكع التفسير اإلشارم دراسة تأصيمية.دراسة  -ٔ
 بياف مشركعية التفسير اإلشارم مف عدمو. -ٕ
 تكضي  مكقؼ العمماء قديمنا كحديثنا مف التفسير اإلشارم. -ٖ

 انذساسات انسابدقة: 
لػػػـ أجػػػد حسػػػب اطالعػػػي دراسػػػة فػػػي ىػػػذا المكضػػػكع سػػػكل مقػػػاؿ باسػػػـ 

كىػػك مقػػاؿ  ( التفسػػير اإلشػػارم دراسػػة تأصػػيمية: عبػػد الفتػػاح قػػديش اليػػافعي
 .(ٔ مكجز كما عبر بذلؾ صاحبو

 ومن االضافات انعهمٍة عهٍه:
                                                           

 شبكة المعمكمات الدكلية. (ٔ 
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 .مع بياف الخالصة في ذلؾفي المغة  ذكرت معاني التفسير اإلشارم -ٔ
ا كأكردت تعريفات أىؿ العمـ  اإلشارمتكممت عف تعريؼ التفسير  -ٕ اصطالحن

العمػـ، ثػـ مػا يحتكيػو كػالـ أىػؿ ك  كعمَّقت عمييا، كبيَّنت ما ليا كما عمييا
 خمصت إلى الخالصة.

كلكػف  اإلشارمجعمت مبحثنا لمعمماء الذيف لـ يصرحكا بمشركعية التفسير  -ٖ
جػػػػاء فػػػػي كتػػػػبيـ، كختمػػػػت المبحػػػػث بػػػػالفرؽ بػػػػيف إشػػػػارات المتقػػػػدميف 

 كالمتأخريف.
كمكقػؼ العممػاء منػو( تسػعة  اإلشػارمذكرت في المبحث الثاني  التفسير  -ٗ

العممػاء فػي ذلػؾ كجعمتػو فػي نقػاط،  كحممػت كػالـ اإلشػارمأمثمة لمتفسير 
 يدعمو.ك  بما يبيِّف الحؽ

ذكػػرت كػػالـ شػػيم اإلسػػالـ ابػػف تيميػػة فػػي بيػػاف شػػركط التفسػػير اإلشػػارم  -٘
كابف القيـ كأشرت لكػالـ الزرقػاني كاستخمصػت مػف كػالـ ابػف تيميػة كابػف 

 القيـ الشركط.
ـ مػع ذكػر أمثمػتي فػي مشػركعية التفسػير اإلشػارمذكرت أقكاؿ أىػؿ العمػـ  -ٙ

 فيمو. ليتسنى نقاط في كالميـ كجعمت تعميؽ إلى يحتاج ما إلى كالتعميؽ
  جعمت مبحثنا لقكاعد في التعامؿ مع النصكص الشرعية. -ٚ
  غير المشركع كنماذج منو. اإلشارمجعمت مبحثنا لمتفسير  -ٛ

 خطة انبحث:
  .مقدمة كخمسة مباحث كخاتمة :تتككف خطة البحث مف

 .واصطالحالغة  اإلشاريتعرٌف التفسٌر  األول:المبحث 

  .المطمب األكؿ: التفسير اإلشارم لغة
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  .المطمب الثاني: التفسير اإلشارم اصطالحا
 .وموقف العلماء منه اإلشاريالتفسٌر  الثانً:المبحث 

 .كالعمماء الذيف صرحكا بذلؾ اإلشارممشركعية التفسير  األكؿ:المطمب 
كلكػف  اإلشػارملػـ يصػرحكا بمشػركعية التفسػير  فالعمماء الذي الثاني:المطمب 

 .جاء في كتبيـ
 .شروط التفسٌر اإلشاري :المبحث الثالث
 .قواعد فً التعامل مع النصوص الشرعٌة :المبحث الرابع

 .المبحث الخامس: التفسٌر اإلشاري غٌر المشروع ونماذج منه

 .أىـ النتائج كالتكصيات الخاتمة
  :منهجً يف انبحث

 :في بحثي ىذا المنيج التحميمي متبعنا الخطكات التاليةكقد نيجت 
  .أكثرت مف النصكص الشرعية ككالـ أىؿ العمـ لتأصيؿ البحث -ٔ
الرجكع إلى أبرز كتب التفسير كعمـك القػرآف لتتبػع مػا ُكِتػبد عػف مكضػكع  -ٕ

   الدراسة.
أحمؿ مف كالـ العمماء ما يحتاج إلى تحميؿ كأجعمو في نقػاط حتػى يسػيؿ  -ٖ

  يعابو كأعقب عمى ما يحتاج إلى تعقيب.فيمو كاست
  لـ أترجـ لؤلعالـ كذلؾ خشية اإلطالة. -ٗ
  عزكت اآليات إلى سكرىا في المتف. -٘
  خرجت األحاديث النبكية مف مصادرىا األصمية. -ٙ
 جعمت التكثيؽ لممصادر في آخر البحث كذلؾ خشية اإلطالة. -ٚ
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 األولاملبحث 
 نغة واططالحا  اإلشاسيتعشٌف انتفسري 

 املطهب األول
 انتفسري اإلشاسي نغة 

كال بػػد مػػف تفسػػير كػػؿ كممػػة عمػػى يتكػػكف مػػف كممتػػيف  اإلشػػارمالتفسػػير 
 .حدة

الفسػػػر: البيػػػاف. فسػػػر الشػػػيء يفِسػػػُره، بالكدسػػػر، كيْفُسػػػُره،  لغييية:التفسيييٌر 
ـ، فدسرن   ا كفسره: أبانو، كالتفسير مثمو. ِبالضَّ

 الُمشػػػكؿ.كدشػػػؼ الُمػػػراد عػػػف المفػػػظ  :الفدْسػػػُر: كدْشػػػؼ الُمغدّطػػػى، كالتَّفسػػػير
  .(ٔ كاستفسرتو كذا أم سأدلتو أدف يفسِّره لي

اإلشػػارة فػػي المغػػة تػػأتي عمػػى معػػاني عػػدة منيػػا  :لغيية اإلشيياريتعرٌييف 
األصمعّي: أشارد الرَّجؿ ُيشػيُر ِإشدػاردة، ِإذا أكمػ   اإليماء باليد كتكجيو الرأم قاؿ

و  جَّ   .(ٕ الرَّأمبيديو، كأشار ُيشير، ِإذا ما كد
كالُمِشػػػيردة: ىػػػي اإِلصػػػبع التػػػي يقػػػاؿ ليػػػا السَّػػػبَّابدة، كىػػػك منػػػو. كيقػػػاؿ  

.. .لمسَّػػبَّابتيف: الُمِشػػيردتاف. كأشػػار عميػػو بػػأمر كػػذا: أمػػره بػػو. كىػػي الشػػكرل
ردة كِشػػكارا كاستشػػاره: طمػػب منػػو المدشػػكرة. كأدشػػار الرجػػؿ ُيشػػير  رده ُمشػػاكد كشػػاكد

ػػأد بيديػػو.  ْحػػت ِإليػػو ِإشػارة ِإذا أدْكمد رت ِإليػػو بيػػدم كأشػػرت ِإليػػو أم لدكَّ كيقػػاؿ: شدػػكَّ

                                                           

( مػػػادة  ؼ س ر( كلسػػػاف العػػػرب، ابػػػف منظػػػكر ٚٗ/ٚالعػػػيف، الخميػػػؿ بػػػف أحمػػػد   (ٔ 
بيدم( مادة  فسر( كتاج العركس، ٘٘/٘   ( مادة  ؼ س ر(. ٖٕٖ/ٖٔ  الزَّ

 .( مادة  شكر(ٕٚٚ/ٔٔالمغة، األزىرم  تيذيب  (ٕ 
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ُيِشػير ِإذا مػا  كأدلدْحُت أيضا. كأشار ِإليو باليد: أكمأ، كأشار عميو بالرَّْأم. كأدشار
و الرّأم جَّ تػتكمـ ك  آخر أسمكب تعرفو العػرب ءكاإلشارة بشي ءكالكالـ بشي .(ٔ كد

 كمػا فػي حػديث الحديبيػة تشػير بػو إلػى شػيء آخػرك  العػرب تػتكمـ بشػيءك  بػو
ػػػػػػػػػػػػػػػْكأدتؾ إال أمػػػػػػػػػػػػػػػسي(  قػػػػػػػػػػػػػػػاؿ (ٕ كالُمِغيػػػػػػػػػػػػػػػرة:  كىػػػػػػػػػػػػػػػؿ غسػػػػػػػػػػػػػػػمت سد

كىذا القكؿ ِإشارة ِإلى غددر كاف الُمِغيرة فعمو مع قـك صػحبكه فػي  :ابف منظكر
  .(ٖ الجاىمية، فقتميـ كأخذ أمكاليـ

 وهكذا ٌمكن أن نخلص إلى أن من معانً اإلشارة:

  التمكي  باليد. -ٔ
 تكجيو الرأم. -ٕ
 الكالـ بشيء كارادة شيء آخر.  -ٖ
 األمر بالشيء. -ٗ

  

                                                           

بيػػدممػػادة  شػػكر( كانظػػر: تػػاج العػػركس،  (ٖٚٗ/ٗلسػػاف العػػرب، ابػػف منظػػكر   (ٔ   الزَّ
( مػادة ٜٜٗ/ٔمادة  شػكر( كالمعجػـ الكسػيط، مجمكعػة مػف المػؤلفيف   (ٕٚ٘/ٕٔ 

 . شكر(
(، كقػػاؿ محققػػك المسػػند: إسػػناده حسػػف، كلػػـ ٜٓٔٛٔ( رقػػـ  ٕ٘ٔ/ٖٔركاه أحمػػد   (ٕ 

 أجد مف أخرجو غير اإلماـ أحمد. 
 .(ٜٛ/ٔلساف العرب، ابف منظكر   (ٖ 
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 التفسٌر اإلشاري
 دراسة تأصٌلٌة

ٖٔٓ٘ 

 املطهب انثانً
  اإلشاسيانتفسري 

 
  ااططالح

  اصطالًحا:التفسٌر 

ا يجػد أف أقػكاليـ  الناظر إلى أقكاؿ أىؿ العمـ في تعريؼ التفسير اصطالحن
فتجػد المختصػر اقتصػر عمػى تكضػي   ،بيف مختصػر  كمتكسػع   ،قد تعدَّددت فيو

كالمتكسػع تكسػع حتػى أدخػؿ فػي  ،كمعرفة مراد اهلل مف خػالؿ كالمػو ،المعاني
كمػػػف التعػػػاريؼ المشػػػتيرة  ،التعريػػػؼ ميمػػػة المفسػػػر كضػػػكابطو كغيػػػر ذلػػػؾ

عمػـ يعػرؼ بػو فيػـ كتػاب اهلل المنػزؿ المختصرة تعريؼ الزركشي حيث يقكؿ: 
فػإذا مػا  .(ٔ وِمػكد كبياف معانيو كاسػتخراج أحكامػو كحِ  -  -عمى نبيو محمد 

كاسػػػتطاع أف يسػػػتخرج األحكػػػاـ  ،يػػػـ المسػػػمـ القػػػرآف كعػػػرؼ بيػػػاف المعػػػانيف
 نستطيع القكؿ حينيا بأنو فسر القرآف. 

  التفسٌر اإلشاري اصطالًحا:
سأستعرض كػالـ أىػؿ العمػـ فػي ذلػؾ بػادءنا بكػالـ السػابقيف الراسػخيف ثػـ 

 أثني بكالـ المتأخريف ثـ أخمص بعد ذلؾ إلى الخالصة.
ا لكػف يسػتدلكف عميػو ما كاف في نفسػو حقنػ :ابف تيميةشيم اإلسالـ قاؿ 

  .(ٕ إشارات"يرد بيا ذلؾ فيذا الذم يسمكنو " مف القرآف كالحديث بألفاظ لـ
 اإلشػارمنستخمص أف التفسير  - / - شيم اإلسالـ ابف تيمية كمف كالـ
 أمريف:البد فيو مف 

المعنى الػذم ب كيريد في نفسو حقنا أم مكافقنا لمشرع.أف يككف المعنى  األول:

                                                           

 (.ٖٔ/ٔانظر: البرىاف في عمكـ القرآف لمزركشي   (ٔ 
 (.ٕٓٗ/ٖٔمجمكع الفتاكل، ابف تيمية   (ٕ 
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 دراسة تأصٌلٌة

ٖٔٓٙ 

 نشير إليو في اآلية.
 الشرع. في بيا يأت لـ بألفاظ شرعنا الصحي  المعنى ذلؾ عمى االستدالؿ الثانً:

  .(ٔ عداإلشارات ىي المعاني التي تشير إلى الحقيقة مف بُ  القيـ:قاؿ ابف 
  :تعرٌف ابن القٌم ٌرى والناظر إلى

 مباشر.أنيا معاني ترمي إلى المقاصد بطريؽ غير 
إلشارة خفية  قاؿ الزرقاني: التفسير اإلشارم ىك تأكيؿ القرآف بغير ظاىره

المػػراد  تظيػػر ألربػػاب السػػمكؾ كالتصػػكؼ كيمكػػف الجمػػع بينيػػا كبػػيف الظػػاىر
  .(ٕ أيضا

اإلشػػارات  جعػػؿ الزرقػػاني أف :كىػػي ة علييى هييذا التعرٌييفوهنييام مالحظيي
ال تخػػتص بفئػػة  غيػػر صػػحي  فيػػيكالتصػػكؼ، كىػػذا مرتبطػػة بأربػػاب السػػمكؾ 

أف المتصػكفة  ه إلى ذلؾ ىككلعؿ الذم جرَّ  ،دكف أخرل كال بأناس دكف آخريف
غير أف الجيد  غث  كثير!ىـ أكؿ مف أفردكىا بالتصنيؼ مع ما في كتبيـ مف 

 .يمكف الجمع بينيا كبيف الظاىر المراد قاؿ:في تعريفو أنو 
 ىػػػك تأكيػػػؿ القػػػرآف عمػػػى خػػػالؼ :التفسػػػير اإلشػػػارم :كقػػػاؿ الصػػػابكني

إلشارات خفيػة تظيػر لػبعض أكلػي العمػـ، أك تظيػر لمعػارفيف بػاهلل مػف  ظاىره،
السمكؾ كالمجاىدة لمنفس، ممف نكر اهلل بصائرىـ فأدرككا أسػرار القػرآف  أرباب

العظػػػيـ، أك انقػػػدحت فػػػي أذىػػػانيـ بعػػػض المعػػػاني الدقيقػػػة، بكاسػػػطة اإلليػػػاـ 
مػػع إمكػػاف الجمػػع بينيمػػا كبػػيف الظػػاىر المػػراد مػػف الفػػت  الربػػاني،  اإلليػػي أك

  .(ٖ الكريمة اآليات
                                                           

 .(ٜٖٛ/ٕ، ابف القيـ  مدارج السالكيف (ٔ 
 .(ٙ٘ /ٕ لزرقاني ، امناىؿ العرفاف (ٕ 
 .(٘ٔٔ لصابكني ا ،التبياف في عمكـ القرآف (ٖ 
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ٖٔٓٚ 

 مالحظة:ا ال ٌخلو من أٌضً  وكالم الصابونً

مػػف العبػػارات التػػي يسػػتخدميا  كالفػػت  الربػػاني(اإلليػػي   اإلليػػاـعبػػارات ف
مكانيػػا، ثػػـ إننػػا إف قمنػػا إف التفسػػير اإلشػػارم ىػػك مػػف المتصػػكفة فػػي غيػػر 
 التسميـ بو ألنو حؽ!اإللياـ اإلليي لكجب 

 المػراد( كبػيف الظػاىرالجمػع بينيػا   يمكػففي كالمو أنو قػاؿ  كلكف الجيد
كتػػػب  فػػػياإلشػػػارات التػػػي كقفػػػت عمييػػػا  كثيػػػر مػػػفتفقػػػده  كىػػػذا القيػػػدأقػػػكؿ 

 المتصكفة!
التفسير الفيضى أك اإلشارل.. ىك تأكيؿ آيات قاؿ محمد حسيف الذىبي: 

ا بمقتضى إشارات خفيػة تظيػر ألربػاب القرآف الكريـ عمى خالؼ ما يظير مني
  .(ٔ السمكؾ، كيمكف التطبيؽ بينيا كبيف الظاىر المراد

أقكؿ كالتعاريؼ الثالثة األخيػرة متقاربػة إف لػـ أقػؿ مشػتركة فػي المعنػى، 
كلكػػف مػػف كػػالـ شػػيم اإلسػػالـ كابػػف القػػيـ يمكػػف أف أعػػرؼ التفسػػير اإلشػػارم 

المعنػػي ال يػػدؿ عمييػػا  فػػأقكؿ ىػػك: معػػاني مستخمصػػة مػػف النصػػكص صػػحيحة
كالقكؿ بأنيا صحيحة المعنى أم دؿ عمييا دليؿ آخر منفصؿ، كخػرج  الظاىر.

يػػدؿ عمييػػا الظػػاىر أم أف ظػػاىر المفػػظ ال  بػػذلؾ المعػػاني غيػػر الصػػحيحة، كال
 صػحيحة معػاني كىػ اإلشػارمكممخص القكؿ في ذلؾ أف التفسير  يدؿ عمييا.

 لمػػنص، كمػػالمعنػػى األساسػػي غيػػر أنيػػا ال تمثػػؿ ا ،مستخمصػػة مػػف النصػػكص
أنػػي أرل أف ذلػػؾ ال يخػػتص بالمتصػػكفة كال  تخالفػػو، غيػػرأنيػػا ال ينبغػػي أف 

نمػا ىػػك فيػـ يؤتيػػو اهلل مػف يشػاء  التفسػير اإلشػػارم كقػػد تكمػـ عمػػى ،غيػرىـ كان
 .ا إف شاء اهللكثير مف العمماء كما سيأتي الحقن 

  

                                                           

 .(ٕٕٙ/ٕ  كالمفسركف، الذىبيالتفسير  (ٔ 
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ٖٔٓٛ 

 انثانًاملبحث 
 منه  اإلشاسي ومىقف انعهماءانتفسري 

 املطهب األول
 وانعهماء انزٌن طشحىا بزنك اإلشاسيمششوعٍة انتفسري 

ػ -  -أنزؿ اهلل   :ا لمنافعػو قػاؿ تعػالىكتابو الكريـ كجعؿ التػدبر مفتاحن
]النسػػػػػػػػاء:  ژ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ چڇ چ چ ژ
ٕٛ]. 

قػػاؿ شػػيم فمػػف تػػدبره كتعقمػػو فػػت  اهلل عميػػو مػػف العمػػـك الشػػيء الكثيػػر 
قمػػكب أكليائػو المتقػيف كعبػػاده  ال ريػػب أف اهلل يفػت  عمػى :اإلسػالـ ابػف تيميػة

ما ال يفت   -كاّتباعيـ ما يحبو  ،بسبب طيارة قمكبيـ مما يكرىو -الصالحيف 
كفػى  ،(ٔ فيما يؤتيو اهلل عبدا في كتابو إال :بو عمى غيرىـ كىذا كما قاؿ عمي  

القرآف عمى ذلػؾ  ؿكقد د ،(ٕ مف عمؿ بما عمـ كّرثو اهلل عمـ ما لـ يعمـ :األثر

                                                           

 (.ٖٙٗٓبرقـ   فكاؾ األسير :باب(، كتاب: الجياد كالسير، ٜٙ/ٗركاه البخارم   (ٔ 
ذكر أحمد بف حنبؿ ىذا الكالـ عػف بعػض ( ثـ قاؿ ٘ٔ/ٓٔركاه أبك نعيـ في الحمية   (ٕ 

 فػػكىـ بعػػض الػػركاة أنػػو ذكػػره عػػف النبػػي -  -عػػف عيسػػى بػػف مػػريـ  التػػابعيف،
-  -  فكضػػع ىػػذا اإلسػػناد عميػػو لسػػيكلتو كقربػػو، كىػػذا الحػػديث ال يحتمػػؿ بيػػذا

كفػػي الطريػػؽ إليػػو جماعػػة لػػـ حنبػػؿ. قػػاؿ األلبػػاني مكضػػكع اإلسػػناد عػػف أحمػػد بػػف 
( ٔٔٙ/ٔمػػنيـ. انظػػر: سمسػػمة األحاديػػث الضػػعيفة  أعػػرفيـ فػػال أدرم مػػف كضػػعو 

نمػػا كػػالـ بعػػػض  - / -كاألقػػرب أف شػػيم اإلسػػالـ  ال يريػػد بػػو الحػػديث المكضػػكع كان
 التابعيف كاهلل أعمـ. 
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ٖٜٔٓ 

 كمف اآليات التي دلت عمى ذلؾ قكلػو تعػالى: .(ٔ كقكلو تعالى في غير مكضع

 ڈژ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ ژ

 .[ٕٛ]األنفاؿ:  ژ ک ک ڑ ڑ ژ
، كىػك يختمػؼ مػف شػخص آلخػر ،كىذا التدبر لمقػرآف الكػريـ يػكرث الفيػـ

مػنيـ مػف يفيػـ كالمقصكد تفاكت الناس في مراتب الفيػـ فػي النصػكص، كأف 
مف اآلية حكمػا أك حكمػيف، كمػنيـ مػف يفيػـ منيػا عشػرة أحكػاـ أك أكثػر مػف 
ذلؾ، كمنيـ مف يقتصر في الفيـ عمى مجػرد المفػظ دكف سػياقو كدكف إيمائػو 

شارتو كتنبييو كاعتباره ،  .(ٕ كان كىنا صرح ابف القيـ بأف النص تحتؼ بو عمـك
 يفت  اهلل بيا عمى عباده.كأنيا كاحدة مف العمـك التي  منيا اإلشارة،

 ومن العلماء الذٌن صرحوا بمشروعٌة التفسٌر اإلشاري:

 (:ه505الغزالً )ت  (1

كالقمب بيت ىك منزؿ  (ٖ  ال تدخؿ المالئكة بيتا فيو كمب(  -  -قاؿ  
كالصفات الرديئة مثؿ الغضب  ،المالئكة كميبط أثرىـ كمحؿ استقرارىـ

ى تدخمو كالشيكة كالحقد كالحسد كالكبر كالعجب كأخكاتيا كالب نابحة فأنَّ 
كىك مشحكف بالكالب كنكر العمـ ال يقذفو اهلل تعالى في القمب إال  ،المالئكة

كبالكمب ىك  ،كلست أقكؿ المراد بمفظ البيت ىك القمب..، .بكاسطة المالئكة
كفرؽ بيف تعبير ، كلكني أقكؿ ىك تنبيو عميو ،كمةالغضب كالصفات المذم

                                                           

 (.ٕ٘ٗ/ٖٔ مجمكع فتاكل ابف تيمية  (ٔ 
  (.ٕٚٙ/ٔ المكقعيف، ابف القيـ أعالـ  (ٕ 
آميف كالمالئكة  أحدكـ:إذا قاؿ  :باب(، كتاب: الجياد كالسير، ٗٔٔ/ٗركاه البخارم   (ٖ 

 .ٕٕٖ٘برقـ  في السماء، آميف فكافقت إحداىما األخرل، غفر لو ما تقدـ مف ذنبو
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الظكاىر إلى البكاطف كبيف التنبيو لمبكاطف مف ذكر الظكاىر مع تقرير 
فإف ىذه طريؽ االعتبار كىك مسمؾ ،بيذه الدقيقة (ٔ ففارؽ الباطنية ،الظكاىر

ا مف البيت الذم ىك بناء الخمؽ إلى فاعبر أنت أيضن ...،  العمماء كاألبرار
الذم ذـ لصفتو ال  كمف الكمب ،ب الذم ىك بيت مف بناء اهلل تعالىالقم

 .لصكرتو كىك ما فيو مف سبعية كنجاسة إلى الركح الكمبية كىي السبعية
كاعمػػـ أف القمػػب المشػػحكف بالغضػػب كالشػػره إلػػى الػػدنيا كالتكمػػب عمييػػا 

 ،كقمػب فػي الصػكرة ،كالحرص عمى التمزيؽ ألعػراض النػاس كمػب فػي المعنػى
كالصػكر فػي ىػذا العػالـ غالبػة عمػى  ،فنكر البصيرة يالحظ المعػاني ال الصػكر

  .(ٕ المعاني كالمعاني باطنة فييا
 :ولكنر الغزالً المعانً اإلشارٌة وهنا ٌقر

يككف مراد القرآف مف لفظة البيت ىك القمب، كال مف لفظة الكمػب نفى أف  -ٔ
 الغضب كالصفات المذمكمة.

 التنبيو.بيف أف كالمو ىذا مف باب  -ٕ
اإلشػػارم يخػػالؼ التفسػػير البػػاطني فػػي بعػػض األمػػكر أكضػػ  أف التفسػػير  -ٖ

                                                           

ا كتتخػذ مػف ذلػؾ سػتارن  البيػت،كحب آؿ  التشيع،ىي الفرؽ التي تنتسب إلى  الباطنٌة: (ٔ 
ع المسػمميف مػع إبطػانيـ لمكفػر المحػض كالباطنيػة اصػطالح عػاـ يطمػؽ لخػدا كغطاءن 

كبينيا قاسـ مشترؾ ىػك االعتقػاد  المتشعبة،عمى جمع مف الطكائؼ كالفرؽ المتعددة 
ا يتكافػؽ مػع معتقػدات زعمػكا  باطننػكتأكيػؿ نصػكص الشػريعة تػأكيالن  كالبػاطف،بالظاىر 

نمػػا لػػزم يـ ىػػذا المقػػب لحكميػػـ بػػأف لكػػؿ أنيػػـ اختصػػكا بيػػا كبمعرفتيػػا دكف سػػكاىـ كان
 محمػػػػػػػػػد ،الممػػػػػػػػػؿ كالنحػػػػػػػػػؿانظػػػػػػػػػر:  ظػػػػػػػػػاىر باطنػػػػػػػػػا، كلكػػػػػػػػػؿ تنزيػػػػػػػػػؿ تػػػػػػػػػأكيال.

 ( كما بعدىا.ٕٜٔ/ٔالشيرستاني  بف عبد الكريـ ا
 (.ٜٗ/ٔ لغزالي ا ،حياء عمـك الديفإ (ٕ 
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ٖٔٔٔ 

أمػػا التفسػػير  فالباطنيػػة يعتقػػدكف أف تفسػػيرىـ ىػػك المػػراد مػػف النصػػكص،
 لمباطف.فإقرار لمظاىر مع التنبيو  اإلشارم

ما ذكره إلى غيػره مػع  أف يتجاكز المفسِّرجائز عمى  اإلشارمأف التفسير  -ٗ
 الظاىر.إقرار 

كال بػػد مػػف النقػػؿ  ،رل أنػػو ال بػػد مػػف القػػكؿ بظػػاىر التفسػػيريػػكالغزالػػي 
فمف لـ يحكػـ بظػاىر التفسػير كبػادر إلػى اسػتنباط المعػاني  كالسماع في ذلؾ 

فالنقػػؿ  ،كدخػػؿ فػػي زمػػرة مػػف يفسػػر بػػالرأم ،بمجػػرد فيػػـ العربيػػة كثػػر غمطػػو
ثـ بعد ذلؾ  ،كالسماع ال بد منو في ظاىر التفسير أكال ليتقي بو مكاضع الغمط

  .(ٔ (يتسع الفيـ كاالستنباط
ػػثػػـ يقػػرر شػػيئن   كيعمػػـ أنػػو ال يجػػكز التيػػاكف بحفػػظ  :ا حينمػػا يقػػكؿا ميمن

  .(ٕ كال مطمع في الكصكؿ إلى الباطف قبؿ إحكاـ الظاىر،التفسير الظاىر أكالن 
كمف ادعى  :ا آخر قد كقع فيو كثير مف أىؿ اإلشارات فيقكؿثـ يبيف شيئن 
كلـ يحكـ التفسير الظاىر فيك كمف يدعي البمكغ إلى صدر  ،فيـ أسرار القرآف

أك يػػدعي فيػـ مقاصػػد األتػػراؾ مػف كالميػػـ كىػػك ال  ،البيػت قبػػؿ مجػاكزة البػػاب
فإف ظاىر التفسير يجرم مجرل تعمػيـ المغػة التػي ال بػد منيػا  ،يفيـ لغة الترؾ

  .(ٖ لمفيـ
 (: ه590الشاطبً )ت  (2

 التسػترم:قاؿ الشاطبي كقد ذكر نمػاذج مػف التفسػير اإلشػارم عػف سػيؿ 
                                                           

 .(ٜٕٔ/ٔ لغزالي ا ،إحياء عمـك الديف (ٔ 
 .المصدر السابؽ، نفسو (ٕ 
 .المصدر السابؽ، نفسو (ٖ 
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ٖٕٔٔ 

 ژ ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ ژ تعالى: قكلو في قاؿ أنو عنو ذكر فقد

الػػػػنفس األمػػػػارة بالسػػػػكء،  دأم: أضػػػػدادا، قػػػػاؿ: "كأكبػػػػر األنػػػػدا [ٕٕالبقػػػػرة: ]
 المتطمعة إلى حظكظيا كمناىا بغير ىدل مف اهلل".

كىػػذا يشػػير إلػػى أف الػػنفس األمػػارة داخمػػة تحػػت عمػػـك األنػػداد، حتػػى لػػك 
ػػ ؿ لكػػاف المعنػػى: فػػال تجعمػػكا هلل أنػػدادا ال صػػنما كال شػػيطانا كال الػػنفس كال فصَّ

ؿ القرائف فييا يػدؿ ؿ الظاىر جدا؛ إذ كاف مساؽ اآلية كمحصككذا، كىذا مشكِ 
يعبػػدكف  عمػػى أف األنػػداد األصػػناـ أك غيرىػػا ممػػا كػػانك يعبػػدكف، كلػػـ يككنػػكا

لو كجو جار عمى الصحة كذلؾ أنػو لػـ يقػؿ  فأربابا، كلكيتخذكنيا  أنفسيـ كال
أتى بما ىك ند في االعتبار الشرعي الذم شػيد  إف ىذا ىك تفسير اآلية كلكف

 :جيتيف لو القرآف مف
النػػاظر قػػد يأخػػذ مػػف معنػػى اآليػػة معنػػى مػػف بػػاب االعتبػػار  أف إحػػداىما:

 .ألنو يجامعو في القصد أك يقاربو ،فيما لـ تنزؿ فيو فيجريو
ف نزلػػت فػػي أىػػؿ األصػػناـ؛ فػػإف ألىػػؿ اإلسػػالـ فييػػا  كالثانيػػة: أف اآليػػة كان

لػػبعض مػػف  ؿقػػا -  -نظػػرا بالنسػػبة إلػػييـ، أال تػػرل أف عمػػر بػػف الخطػػاب 
 ىئ ىئ ژ تكسع في الدنيا مف أىؿ اإليماف: "أيف تذىب بكـ ىػذه اآليػة:

نما  "، ككاف ىك يعتبر نفسو بياي [ٕٓاألحقاؼ: ] ژ ی ی ىئ أنزلػت كان
  .(ٔ [ٕٓاألحقاؼ: ] ژ ىئ ېئ ېئ ېئ ۈئ ۈئ ۆئ ژ في الكفار لقكلو:

ا فػػي كىنػػا يبػػيف الشػػاطبي أف المعنػػى اإلعتبػػارم ال بػػد أف يكػػكف مجتمعنػػ
 .ا لوأك مقاربن القصد 

                                                           

 (. ٜٖٛ/ٖ لشاطبي ا ،المكافقات (ٔ 
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نمػػا احتػػيج إلػػى ىػػذا كمػػو لجاللػػة مػػف نقػػؿ عػػنيـ ذلػػؾ :ثػػـ قػػاؿ أم  - كان
َـّ  - اإلشػػػػارمالتفسػػػػير  الغزالػػػػي بشػػػػيء منػػػػو فػػػػي  مػػػػف الفضػػػػالء كربمػػػػا ألػػػػ
كىػػك مزلػػة قػػدـ لمػػف لػػـ يعػػرؼ مقاصػػد القػػـك فػػإف النػػاس فػػي  ،كغيػػره اإلحيػػاء

 األشياء بيف قاِئمديِف: أمثاؿ ىذه
 عمػػى ظػػاىره كيعتقػػد أف ذلػػؾ ىػػك مػػراد اهلل مػػنيـ مػػف يصػػدؽ بػػو كيأخػػذه 

ذا عارضو ما ينقؿ في كتب التفسير عمى خالفػ تعالى مف فربمػا  وكتابو كان
 .عميو كذب بو أك أشكؿ

  كمنيـ مف يكذب بو عمى اإلطالؽ كيػرل أنػو تقػّكؿ كبيتػاف مثػؿ مػا تقػدـ
مػػػف تفسػػػير الباطنيػػػة كمػػػف حػػػذا حػػػذكىـ ككػػػال الطػػػريقيف فيػػػو ميػػػؿ عػػػف 

  .(ٔ اإلنصاؼ
كمػػف كػػالـ الشػػاطبي تػػرل أف طريػػؽ أىػػؿ اإلنصػػاؼ فػػي قبػػكؿ التفسػػير 

 اإلشارم ىك: 
عدـ اإلخذ بو عمى اإلطالؽ، كعدـ التكذيب بو عمى اإلطالؽ، كىذا يعنػي  -ٔ

 قبكؿ الصحي  منو، كرد غير الصحي .
 أال يعتقد أف ذلؾ ىك مراد اهلل. -ٕ
 عدـ معارضتو بما في كتب التفسير ألنيا ىي األصؿ.  -ٖ
األمكر التي دعت أىؿ العمػـ لؤلخػذ بالتفسػير اإلشػارم أف قػاؿ بػو أف مف  -ٗ

فكيػػؼ نخػػالفيـ كنػػدعي أشػػياء مػػا  ،بعػػض العممػػاء الػػذيف حمػػدت سػػيرتيـ
 كانكا ليرضكا بيا !

 (:ه643ابن الصالح ) (3
                                                           

 (.ٖٓٗ/ٖ لشاطبي ا ،المكافقات (ٔ 
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سأؿ سػائؿ فػي كػالـ الصػكفية فػي  : مسألة :جاء في فتاكل ابف الصالح
 پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ ژ :يقكلػػػكف ... القػػػرآف كالجنيػػػد كغيػػػره

 .[ٖٕٔالتكبة: ] ژ پ

 كجػػدت عػػف اإلمػػاـ أبػػي الحسػػف :-  -أجػػاب .. . قػػالكا ىػػي الػػنفس
صػػنؼ أبػػك عبػػد الػػرحمف السػػممي حقػػائؽ  :أنػػو قػػاؿ - / -الكاحػػدم المفسػػر 

كأنا أقكؿ الظف بمف يكثؽ  ،التفسير فإف كاف قد اعتقد أف ذلؾ تفسير فقد كفر
قػػاؿ شػػيئا مػػف أمثػػاؿ ذلػػؾ أنػػو لػػـ يػػذكر تفسػػيرا كال ذىػػب بػػو  إذابػػو مػػنيـ أنػػو 

مذىب الشرح لمكممة المذككرة فػي القػرآف العظػيـ فإنػو لػك كػاف كػذلؾ كػانكا قػد 
نمػػا ذلػػؾ ذكػػر مػػنيـ لنظيػػر مػػا كرد بػػو القػػرآف فػػاف  ،سػػمككا مسػػالؾ الباطنيػػة كان
قػػاؿ فكأنػػو . فمػػف ذكػػر قتػػاؿ الػػنفس فػػي اآليػػة المػػذككرة ،النظيػػر يػػذكر بػػالنظير

كمع ذلؾ فيا ليتيـ لـ يتساىمكا بمثؿ  ،أمرنا بقتاؿ النفس كمف يمينا مف الكفار
  .(ٔ ذلؾ لما فيو مف اإليياـ كاإللتباس كاهلل أعمـ

 :كىنا يقرر ابف الصالح
كال أنيػػا شػػرح لمكممػػة  ،أف أصػػحاب اإلشػػارات مػػا أرادكا بيػػا تفسػػير القػػرآف -أ 

أك أنيػا معػاني  ،اإلشػارات تفسػير لمقػرآف إف ىػذهكلك أنيـ قػالكا  ،المعنية
ككانكا مشابييف لمباطنيػة فػي  ،لمكممات لكانكا قد فعمكا كما فعمت الباطنية

 !  كبطننا ادعكاىـ أف لمقرآف ظيرن 
 لمنظير.نيـ إنما ذكركىا مف باب ذكر النظير إ -ب 

  وهو: - / -ا ا مهم  ثم ٌقرر شٌئ  

                                                           

 (.ٜٚٔ، ٜٙٔ/ٔ  فتاكل ابف الصالح (ٔ 
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كذلػؾ ألف ىػذا  ،كاإلكثػار فييػا، ليتيـ لـ يتساىمكا في الكالـ في اإلشارات -ج 
شكاالن لباسن ان ا ك يسبب إييامن    .ا كان

 :(ه827شٌخ اإلسالم ابن تٌمٌة )ت  (4

" أف يكػػكف ؾ أف ىػػذا البػػاب نكعػػاف: "أحػػدىماكجمػػاع القػػكؿ فػػي ذلػػقػػاؿ: 
المعنى المػذككر بػاطال؛ لككنػو مخالفػا لمػا عمػـ فيػذا ىػك فػي نفسػو باطػؿ فػال 
 يككف الدليؿ عميو إال باطال؛ ألف الباطؿ ال يككف عميو دليؿ يقتضي أنو حؽ. 
ك" الثػػػاني " مػػػا كػػػاف فػػػي نفسػػػو حقػػػا لكػػػف يسػػػتدلكف عميػػػو مػػػف القػػػرآف 

" حقػػائؽ  ك إشػػارات " كالحػػديث بألفػػاظ لػػـ يػػرد بيػػا ذلػػؾ فيػػذا الػػذم يسػػمكنو "
  .(ٔ التفسير " ألبي عبد الرحمف فيو مف ىذا الباب شيء كثير

 :والناظر إلى كالم شٌخ اإلسالم ابن تٌمٌة ٌرى أنه أشار إلى أمور

 ،كذلػؾ لصػحة المعنػى ،أف التفسير اإلشارم يشتبو عمى كثير مػف النػاس -أ 
 .كاختالؼ المفظ

كيقصد بالتفسير  .صحي  كباطؿ :أف التفسير اإلشارم ينقسـ إلى قسميف -ب 
كالباطػؿ  ،اإلشارم الصحي  ما كافؽ معنىن في الشرع ددؿَّ عميػو دليػؿ آخػر

 أك خالؼ الشرع. ،ما لـ يدؿ عميو دليؿ في الشرع
مف أخذ المفظ المكضكع لشيء معيف فاسػتخدمو خػالؼ مػا كضػع لػو، أك  -ج 

عمػى ادعى تفسيرنا عمى غير المعركؼ عف السمؼ كالمفسريف فيك كاذب 
.  اهلل إما متعمدنا أك جاىالن

كمػف ثػـ  ،رػالتسميـ بالمعنى الكارد عف السمؼ، أك الذم يدؿ عميػو الظاىػ -د 
 .تأتي اإلشارة

                                                           

 (.ٕٗٗ/ٖٔ ابف تيمية  ،فتاكلالمجمكع  (ٔ 
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ٖٔٔٙ 

 اإلشارة تأتي مف باب اإلعتبار كالقياس. -ق 
ال بػد فػي اعتبػار صػحة اإلشػارة أف يػػدؿ عمييػا دليػؿ خػارجي مػف آيػػة أك  -ك 

 أك كالـ السمؼ. ،حديث
 (: ه851ابن القٌم الجوزٌة ) (5

لمػػا تكمػػـ ابػػف القػػيـ عمػػى قػػكؿ اليػػركم  كالكقػػكؼ عمػػى اإلشػػارات( كبػػيف 
 ھ ہ ہ ہ ژ قػػاؿ صػػاحب المنػػازؿ: " قػػاؿ اهلل تعػػالى: كيفيتيػػا قػػاؿ:

 إذا نسيت غيره كنسيت نفسؾ في ذكرؾ ثـ نسػيت :يعني[ ٕٗ]الكيؼ:  ژ
كػالـ صػاحب  قػاؿ: ... في ذكره ثـ نسػيت فػي ذكػر الحػؽ إيػاؾ كػؿ ذكػر ذكرؾ

  .(ٔ يحمؿ عمى اإلشارة ال عمى التفسير" المنازؿ
  :(ه884)ت  ابن كثٌر (6

﮴  ﮳ ﮲ ۓ ۓ ے ے ژ :تعالى قكلو كثير ابف فسر لما

        ﯁ ﯀ ﮿ ﮾ ﮽ ﮼ ﮻ ﮺ ﮸﮹ ﮷ ﮶ ﮵

 ژ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇۇ ڭ ڭ ڭ ڭ       

 .[ٚٔالرعد: ]
فػي ثباتػو اشتممت ىذه اآلية الكريمة عمػى مثمػيف مضػركبيف لمحػؽ  "قاؿ:

﮲  ۓ ۓ ے ے ژ كبقائو، كالباطؿ في اضمحاللو كفنائو، فقاؿ تعالى:

أم أخػػذ كػػؿ كاد بحسػػبو، فيػػذا كبيػػر كسػػع كثيػػرا مػػف المػػاء،  ژ﮴ ﮳ 
كىذا صغير كسع بقدره، كىك إشارة إلى القمكب كتفاكتيا، فمنيا ما يسع عممػا 

                                                           

 (.ٖٔٗ/ٕ  ، ابف القيـمدارج السالكيف (ٔ 
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ٖٔٔٚ 

  .(ٔ كثيرا، كمنيا مف ال يتسع لكثير مف العمـك بؿ يضيؽ عنيا"
 (: ه894ت )الزركشً  (8

 تفسػيرا فأمػا كػالـ الصػكفية فػي تفسػير القػرآف فقيػؿ لػيسقاؿ الزركشػي: "
نمػػػػا ىػػػػي معػػػػاف   :عنػػػػد الػػػػتالكة كقػػػػكؿ بعضػػػػيـ فػػػػي كمكاجيػػػػد يجػػػػدكنياكان

: إف [ٖٕٔ]التكبػػػػػػػػػػػػػػة:  ژ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ ژ
يمينػا ألنيػا أقػرب شػيء إلينػا كأقػرب شػيء إلػى  فأمرنا بقتاؿ مػف المراد النفس

 .(ٕ نفسو"اإلنساف 
  :(ه752ابن حجر العسقالنً ) (7

عف ابف عباس، قاؿ: كاف عمر يدخمني مػع  :كذلؾ لما تكمـ عمى الحديث
أشياخ بدر فكأف بعضيـ كجد في نفسو، فقاؿ: لػـ تػدخؿ ىػذا معنػا كلنػا أبنػاء 
مثمو، فقاؿ عمر: إنو مف قد عممتـ، فدعاه ذات يكـ فأدخمو معيػـ، فمػا رئيػت 

 ڄ ڦ ژ ليرييـ، قاؿ: ما تقكلكف في قكؿ اهلل تعػالى:أنو دعاني يكمئذ إال 

ي فقػػاؿ بعضػػيـ: أمرنػػا أف نحمػػد اهلل  [ٔالنصػػر: ] ژ ڃ ڄ ڄ ڄ
كنسػػتغفره إذا نصػػرنا، كفػػت  عمينػػا، كسػػكت بعضػػيـ فمػػـ يقػػؿ شػػيئا، فقػػاؿ لػػي: 

ىػك أجػؿ رسػكؿ »أكذاؾ تقكؿ يا ابف عباسي فقمت: ال، قاؿ: فما تقكؿي قمػت: 
]النصر:  ژ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ژ، قاؿ: «أعممو لو -  -اهلل 
ٔ]. 

                                                           

 (.ٖٗٛ/ٗ  ، ابف كثيرابف كثيرتفسير  (ٔ 
 (.ٓٚٔ/ٕ  ، الزركشيالبرىاف في عمكـ القرآف (ٕ 
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ٖٔٔٛ 

 ڎ ڎ ڌ ڌ ڍڍ ڇ ڇ ڇ ژ ،«كذلػػؾ عالمػػة أجمػػؾ»

 .[ٖ]النصر:  ژ
 .(ٔ «ما أعمـ منيا إال ما تقكؿ»فقاؿ عمر: 

"كفيػػػو جػػػكاز تأكيػػػؿ القػػػرآف بمػػػا يفيػػػـ  ا:قػػػاؿ الحػػػافظ ابػػػف حجػػػر معمقنػػػ
نما يتمكف مف ذلؾ مف رسخت قدمو في العمـ كليذا قاؿ عمي  ،اإلشارات مف كان
-  -: أك فيما يؤتيو اهلل رجال في القرآف ٕ).  
  :(ه911السٌوطً ) (9

ككػػذلؾ فنػػكف البالغػػة  :قػػاؿعػػف عمػػـك القػػرآف السػػيكطي  عنػػدما تحػػدث
كضركب المكاعظ كالحكـ كاإلشارات ال يمتنع استنباطيا منو كاسػتخراجيا لمػف 

  .(ٖ لو أىمية
فجعؿ استخراج اإلشارات مف القسـ الذم اتفقكا عميو، منبِّيا أنو ال بد أف 

.  يككف مؤىالن
 كىؤالء العمماء جميعنا أقركا بمشركعية التفسير اإلشارم.

  

                                                           

فسػب  بحمػد  قكلػو:  (، كتاب: تفسير القرآف، بػاب: ٜٚٔ/ٙ  ، الصحي ركاه البخارم (ٔ 
 (. ٜٓٚٗبرقـ   [ٖ{ ]النصر:  ربؾ كاستغفره إنو كاف تكابا

 .(ٖٙٚ/ٛ  ابف حجر ،فت  البارم (ٕ 
 (.ٕٕٓ/ٗ، السيكطي  اإلتقاف (ٖ 
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ٖٜٔٔ 

  انثانًاملطهب 
 انتفسري اإلشاسيانعهماء انزٌن مل ٌظشحىا مبششوعٍة 
 ونكن جاء يف كتبهم

كلكػنيـ  اإلشػارم التفسػير بمشػركعية يصػرحكا لػـ العممػاء مف الكثير ىنالؾ
ف كانكا يتفاكتكف قمةن ككثرةن، كقػد ا رأيػت أف أجمػع شػيئن  استعممكىا في كتبيـ كان

ألرل كيفيػػػة كأنظػػػر فييػػػا  إلػػػى(مػػػف قػػػكليـ  إشػػػارة  أكلئػػػؾ العممػػػاءمػػػف كػػػالـ 
ا.  استعماليـ ليا كسأكرد اسـ العاِلـ ثـ اآلية ثـ كالمو باإلشارة تصريحن

 :(ه467)ت الواحدي (1)

 [ٕٓٔالمائػػػػػػػػدة: ] ژ خض حض جض مص حص مس حسخس جس مخ حخ جخ مح ژ
  .(ٔ "إشارة إلى أف اآلماؿ يجب أف تتعمؽ باهلل تعالى لعظيـ ممكو كسعة قدرتو"

 :(ه479)ت السمعانً (2)

ػػػاردة ِإلدػػػى أدنػػػو  [ٗٔآؿ عمػػػراف:]  ژ ڭ ڭ ڭ ۓ ژ "ِفيػػػِو ِإشد
تداع يفنى" مد
 ٕ).  

 :(ه510)تالبغوي  (3)

 ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ژ

قاؿ مجاىد: "ىذه اآلية إشارة إلى أف  [ٕ٘ٔ]التكبة:  ژ ڍ ڍ
اإليماف يزيد كينقص، ككاف عمر يأخذ بيد الرجؿ كالرجميف مف أصحابو 

  .(ٖ فيقكؿ: تعالكا حتى نزداد إيمانا"

                                                           

 (.ٜٕٗ/ٕ  ، الكاحدمالكسيط في تفسير القرآف المجيد (ٔ 
 .(ٖٓٓ/ٔ  القرآف، السمعانيتفسير  (ٕ 
 .(ٚٓٗ/ٕ البغكم  (ٖ 
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ٖٕٔٓ 

 :(ه542)ت ابن عطٌة  (4)

قػػػػػػػاؿ ابػػػػػػػف  [ٕٕٛ]البقػػػػػػػرة:  ژ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻڻ ں ں ژ
عمػػى حسػػف العشػػرة كالتكسػػع تمػػؾ الدرجػػة إشػػارة إلػػى حػػض الرجػػاؿ »عبػػاس: 

  .(ٔ أم إف األفضؿ ينبغي أف يتحامؿ عمى نفسو ،«لمنساء في الماؿ كالخمؽ
 :(ه598ابن الجوزي )ت (5)

  ژ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ژ
عػػف كثػػرة  -  -"كىػػذه اآليػػة يشػػير بيػػا ِإلػػى نيػػي رسػػكؿ اهلل  [ٙالكيػػؼ: ]

  .(ٕ الحرص عمى إيماف قكمو لئال يؤّدم ذلؾ إلى ىالؾ نفسو باألسؼ"
 :(ه606)ت الرازي (6)

يػاؾ نسػػتعيف كىػك إشػارة إلػػى  [٘]الفاتحػة:  ژ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ژ "كان
  .(ٖ اعتراؼ العبد بالعجز كالذلة كالمسكنة كالرجكع إلى اهلل"

 :(ه681)ت القرطبً  (8)

بػػػو جيػػػاد "قيػػػؿ: عنػػػى  [ٛٚ]الحػػػج:  ژ  ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ژ
الكفار. كقيؿ: ىك إشارة إلى امتثػاؿ جميػع مػا أمػر اهلل بػو، كاالنتيػاء عػف كػؿ 

 كجاىػدكا اليػكل، عػف كردكىػا اهلل طاعػة فػي أنفسػكـ جاىػدكا أم عنػو، ما نيػى اهلل

  .(ٗ الشيطاف في رد كسكستو، كالظممة في رد ظمميـ، كالكافريف في رد كفرىـ"
 :(ه675)ت  البٌضاوي (7)

                                                           

 .(ٖٙٓ/ٔ  األندلسي بف عطية، عبد الحؽ المحرر الكجيز في تفسير الكتاب العزيز (ٔ 
 (.٘ٙ/ٖزاد المسير في عمـ التفسير، ابف الجكزم   (ٕ 
 .(ٚ٘ٔ/ٔ محمد بف عمر الرازم  ب،مفاتي  الغي (ٖ 
 (.ٜٜ/ٕٔ القرطبي الجامع ألحكاـ القرآف،  (ٗ 
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ٖٕٔٔ 

  ژ ۆئ ۆئ ۇئۇئ وئ وئ ەئ ەئ ائ ائ ى ى ې ژ

تمػػؾ أمػانييـ إشػػارة إلػى األمػػاني المػذككرة، كىػػي أف ال ينػػزؿ  " [ٔٔٔالبقػرة: ]
عمػػػػى المػػػػؤمنيف خيػػػػر مػػػػف ربيػػػػـ، كأف يػػػػردكىـ كفػػػػارا، كأف ال يػػػػدخؿ الجنػػػػة 

  .(ٔ غيرىـ"
 :(ه841)ت الخازن  (9)

البقرة: ]  ژ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئوئ ەئ ەئ ائ ائ ى ژ
ال يخفػػى عمػػي شػػيء، كفيػػو "فػػإني قريػػب معنػػاه قريػػب بػػالعمـ كالحفػػظ  [ٙٛٔ

نجاح حاجة مف سألو"   .(ٕ إشارة إلى سيكلة إجابتو لمف دعاه كان
 :(ه845)ت  أبو حٌان (10)

 ژ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ ژ
"كفي إضافة النعمة إليو إشارة إلى عظـ قدرىا كسعة برىا  [ٖالمائدة: ]

  .(ٖ كحسف مكقعيا"
 :(ه884)ت ابن كثٌر (11)

 ىئ   ىئ  ېئ ېئ  ېئ ۈئۈئ  ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ  وئ  وئ  ژ  تعػػػػػػػػػػػالى: قكلػػػػػػػػػػػو

"فيو إشػارة إلػى أنػو، تعػالى، يمػيف القمػكب بعػد  [ٚٔ]الحديد:  ژ ی ىئ 
قسكتيا، كييدم الحيارل بعد ضمتيا، كيفرج الكػركب بعػد شػدتيا، فكمػا يحيػي 
األرض الميتػػة المجدبػػة اليامػػدة بالغيػػث اليتػػاف الكابػػؿ كػػذلؾ ييػػدم القمػػكب 

إلييػػا النػػكر بعػػد مػػا كانػػت مقفمػػة ال القاسػػية ببػػراىيف القػػرآف كالػػدالئؿ، كيػػكلج 
                                                           

 .(ٔٓٔ/ٔ لبيضاكم ا ،أنكار التنزيؿ كأسرار التأكيؿ (ٔ 
 .(٘ٔٔ/ٔ لخازف ، الباب التأكيؿ في معاني التنزيؿ (ٕ 
 .(ٕٕٛ/ٔ أبك حياف األندلسي  ،( البحر المحيط في التفسيرٖ 
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ٖٕٕٔ 

يصؿ إلييا الكاصؿ، فسػبحاف اليػادم لمػف يشػاء بعػد اإلضػالؿ، كالمضػؿ لمػف 
أراد بعد الكماؿ، الذم ىك لما يشاء فعاؿ، كىك الحكـ العدؿ في جميػع الفعػاؿ، 

  .(ٔ المطيؼ الخبير الكبير المتعاؿ"
 :(ه770)ت ابن عادل  (12)

 ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ 

 ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ںں ڱ

؛ ألنو لما -  -"كىذا إشارة إلى كجكب اإليماف بمحمد  [ٜٔالبقرة: ] ژ
 -عميو الصالة كالسالـ  -ثبت نبكتو بالمعجزات التي ظيرت عميو، ثـ إنو 

ر أف ىذا القرآف منزؿ مف عند اهلل، كأف فيو أمر المكمفيف بو، فكاف بأخ
  .(ٕ "محالةاإليماف بو محقؽ ال 

 :(ه895)ت  ابن رجب (13)

 ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ژ

 ﮾﮿ ﮽ ﮼ ﮻ ﮺ ﮹ ﮷﮸ ﮶ ﮵ ﮴ ﮳ ﮲ ۓ ۓ ے ے ھ ھ

"ففي ىذه اآلية إشارة إلى أف مف  [ٗ٘المائدة: ] ژ   ﯁ ﯀
نباؿ بو، كاستبدلنا بو مف ىك أكلى  أعرض عف حبنا، كتكلى عف قربنا، لـ

اهلل، فما لو مف اهلل بدال، كهلل منو  بيذه المنحة منو كأحؽ، فمف أعرض عف
  .(ٖ أبداؿ"

 :(ه1250)ت  الشوكانً (14)
                                                           

 .(ٗ٘/ٛ ابف كثير  ،تفسير القرآف العظيـ (ٔ 
 .(ٕٚٛ/ٕ  ، ابف عادؿالمباب في عمكـ الكتاب (ٕ 
 .(ٜٖٗ/ٔ ابف رجب  ،ركائع التفسير (ٖ 
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ٖٕٖٔ 

نمػػا [ٜٕ البقػػرة:]  ژ ہ ہ ژ  يقػػؿ كلػػـ مرتػػاف سػػبحانو: قػػاؿ "كان
 دفعػػة طمقتػػاف ال مػػرة، بعػػد مػػرة الطػػالؽ يكػػكف أف ينبغػػي أف إلػػى طمقتػػاف إشػػارة

  .(ٔ كاحدة"
 :(ه1386)ت السعدي  (15)

إلػػى أف العبػػد كلػػك "إشػػارة  [ٕٛٔالبقػػرة: ] ژ ۈ ۈ ۆ ۆ ژ
أتى مف األعماؿ بما أتى بو ال ينبغي لػو أف يعتمػد عمييػا، كيعػكؿ عمييػا، بػؿ 

  .(ٕ يرجك رحمة ربو، كيرجك قبكؿ أعمالو كمغفرة ذنكبو، كستر عيكبو"
 :(ه1393)ت الشنقٌطً  (16)

تيانػػو بقكلػػو: "  ٿ ٿ ژ بعػػد قكلػػو: [٘الفاتحػػة: ] ژ ٿ ٿ ژ  كان

أنػػػو ال ينبغػػػي أف يتككػػػؿ إال عمػػػى مػػػف فيػػػو إشػػػارة إلػػػى  [٘الفاتحػػػة: ] ژ
  .(ٖ يستحؽ العبادة؛ ألف غيره ليس بيده األمر"

البػػكف شاسػػع بينيػػا كبػػيف مػػف  كىكػػذا يجػػد المتأمػػؿ ليػػذه اإلشػػارات أف
أنيػا ليسػت بػذاؾ الكػـ الكبيػر  أحد، كماخصكىا بالتأليؼ كليذا لـ ينكر عمييـ 

نما ىي نتػؼ   اإلشػارم  إشػارةلتفسػير تكممػكا عمػى ا فيػؤالء العممػاء صػغيرة.كان
كأشػػاركا إليػػو فػػي مصػػنفاتيـ مػػف غيػػر أف يفػػردكه بالتصػػنيؼ كاسػػتخدمكا  إلػػى(
 أف:كالناظر في إشاراتيـ يرل  إلى(  إشارةكممة 

سكاء كاف ىذا اإلرتباط مف  أشاركا إليوىنالؾ ارتباط كثيؽ بيف اآلية كما  -ٔ
  أـ غيرىا.سمككية  أـلغكية أـ حديثية  أـناحية تفسيرية 

                                                           

 (.ٖٕٚ/ٔ الشككاني فت  القدير،  (ٔ 
 .(ٜٛ/ٔ السعدم  ،تيسير الكريـ الرحمف في تفسير كالـ المناف (ٕ 
 .(ٚ/ٔ  في إيضاح القرآف بالقرآف، الشنقيطي أضكاء البياف (ٖ 
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  ثانكم. يءبعد التفسير لآلية كىذا يعنى أنيا ش باإلشارةيأتكف  -ٕ
  إشاراتيـ ال تخالؼ الشرع كال المغة كال العقؿ. -ٖ
  خزعبالت.إشاراتيـ ليس فييا شطحات كال  -ٗ
نما ىي ش -٘ متػو فػي المؤلػؼ قميػؿ يمكػف أف يعػد مػف قِ  ىءلـ يكثركا منيا كان

 .  الكاحد
عمػييـ، كلػـ يضػع العممػاء ليػا كليذا ما أنكر عمييـ أحد كال عنػؼ  :أقول

  شركطنا إال بعد أف حدث فييا ما حدث مف الشطحات كالخزعبالت.
شاراتيـ تتميز   :ػبالقسـ الثاني كىـ المتصكفة كمف تأثر بيـ كان

ا تػػػرل فحيننػػػ ،لػػػيس ىنالػػػؾ أم مقيػػػاس يمكػػػف أف نقػػػيس عميػػػو إشػػػاراتيـ -ٔ
ا أخػرل كثيػرة كأحياننػ ،اإلشارة قريبة كىنالؾ رابط بينيا كبيف المعنى المػراد

ا بينيػػا كبػػيف المعنػػى المػػراد الميػػـ إال شػػطحات كتخػػيالت مػػف ال تػػرل رابطنػػ
  الشيطاف.يمقيو إلييـ  كماالقـك 

أك أفػردكا ليػا مسػاحة كبيػرة مػف كتػبيـ ممػا يػدؿ  ،ا خاصػةأفردكا ليا كتبنػ -ٕ
كذلػػػػؾ ألنيػػػػـ اسػػػػتطاعكا أف يبثػػػػكا مػػػػف خالليػػػػا  ،عمػػػػى اىتمػػػػاميـ بيػػػػا

  كشطحاتيـ.ينشركا أفكارىـ  كأف ،معتقداتيـ
  استخداـ القرآف كسيمة لتمرير أفكارىـ كمعتقداتيـ. -ٖ
 إشاراتيـ ال يحدىا حد ال شرعي كال لغكم كال غيره. -ٗ
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 انثانثاملبحث 
 اإلشاسيششوط انتفسري 

يدؿ  ال أقكاالن  كقالكا ،منو ليس ما اإلشارم التفسير في البعض أدخؿ لما
كجعمكا  ،تكمـ في ذلؾ بعض أىؿ العمـ ،بعيدعمييا المفظ مف قريب كال مف 

اإلشارم كقد تكمـ شيم اإلسالـ ابف تيمية عمى اإلشارات ا لمتفسير شركطن 
  :المتعمقة باألقكاؿ كالتي تككف مف القرآف كالسنة كنحكىما كأكض 

لحاؽ ما لـ  (ٔ أف اإلشارات مف باب اإلعتبار كالقياس كضرب األمثاؿ، كان
 و.يدؿ عميو النص بما دؿ عمي

، ثـ اإلشارة تككف الحقنا، إذا كاف القياس  (ٕ التسميـ بما دؿ عميو المفظ أكالن
ا ال فاسدنا، ككاف اإلعتبار مستقيمنا ال منحرفنا.  صحيحن

أف اإلشارة حكميا كحكـ القياس، فإف كانت اإلشارة صحيحة كانت  (ٖ
ف كانت كالقياس الضعيؼ كانت مرفكضة ف  ،كالقياس الصحي ، كان كان

كانت فاسدة كتحريؼ الكالـ كتأكيمو عمى غير تأكيمو المعركؼ عف 
  .(ٔ كاف ليا حكـ تفسير القرامطة كالباطنية كالجيمية ،السمؼ

ٗ) .  أف المعنى المذككر إذا كاف باطالن فإف الدليؿ عميو ال يككف إال باطالن
د ما كاف في نفسو حقنا لكف استدؿ عميو بألفاظ مف القرآف كالسنة لـ ُير  (٘

   .(ٕ بيا فيذه ىي اإلشارات
"كتفسير الناس يدكر عمى ثالثة أصكؿ تفسير عمى المفظ قاؿ ابف القيـ: 

كىػػك الػػذم يػػذكره  ،كتفسػػير عمػػى المعنػػى ،كىػػك الػػذم ينحػػك إليػػو المتػػأخركف
كىػػػك الػػػذم ينحػػػك إليػػػو كثيػػػر مػػػف  ،كتفسػػػير عمػػػى اإلشػػػارة كالقيػػػاس ،السػػػمؼ

                                                           

 (.ٕٛ/ٕ( ك ٛٚ/ٓٔك  (ٖٙٚ/ٙ ابف تيمية  ،فتاكلالمجمكع انظر:  (ٔ 
 (.ٕٔٗ/ٖٔ  صدر السابؽمانظر: ال (ٕ 
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 شرائط:كىذا ال بأس بو بأربعة  ،الصكفية كغيرىـ
 اآلية.يناقض معنى  أال (ٔ
 نفسو.ا في كأف يككف معنى صحيحن  (ٕ
 بو.كأف يككف في المفظ إشعار  (ٖ
. كأف يككف بينو كبيف معنى اآلية ارتباط  (ٗ  كتالـز

 .(ٔ ا"ا حسنن فإذا اجتمعت ىذه األمكر األربعة كاف استنباطن 
 .(ٕ اإلشارمكأكرد الزرقاني خمسة شركط لقبكؿ التفسير 

 فيو غنية عف غيره. أشمؿ ك كلكف ما اشترطو ابف القيـ أكض  ك 
كمف كالـ شيم اإلسالـ ابف تيميػة كابػف القػيـ يمكػف أف نقػكؿ إف شػركط 

 التفسير اإلشارم ىي:
ٔ) .   التسميـ بما دؿ عميو المفظ أكالن
  أال يناقض معنى اآلية. (ٕ
ا في نفسو. (ٖ   أف يككف المعنى المستنبط صحيحن
  في المفظ إشعار بو. أف يككف (ٗ
٘) .   أف يككف بيف المعنى المستنبط كبيف اآلية ارتباط كتالـز
  أف يككف لو كجو في المغة. (ٙ

ثػػـ ينبغػػي أف يعمػػـ أف ىػػذه الشػػركط السػػابقة ىػػي شػػركط لقبكلػػو فحسػػب 
نمػا لػـ يجػب األخػذ بػو ألف  كليس شركطنا لكجكب إتباعو كاألخػذ بػو،  القػرآفكان

بػػػؿ ىػػػك مػػػف قبيػػػؿ اإلليامػػػات التػػػي تمػػػكح  ،ولػػػـ يكضػػػع لمداللػػػة عميػػػ الكػػػريـ
 بقكانيف.منضبطة بمغة كال مقيدة  ألصحابيا غير

  

                                                           

 (.ٜٚ/ٔ  ، ابف القيـالتبياف في أقساـ القرآف (ٔ 
 (.ٔٛ/ٕانظر: مناىؿ العرفاف، الزرقاني   (ٕ 
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 انشابعاملبحث 
 قىاعذ يف انتعامم مع اننظىص انششعٍة

رىا العمماء في التعامؿ مع النصكص الشرعية ليأخذ بيػا  ىنالؾ قكاعد حرَّ
 :الناس كمف ىذه القكاعد

 ثػـ بػأقكاؿ ،ثػـ بالسػنة ،تفسير القرآف بػالقرآف :كىيلتفسير القرآف مراتب  (ٔ
درج  المراتػػب كىػػذه .(1 العربيػػة بالمغػػة ثػػـ ،التػػابعيف بػػأقكاؿ ثػػـ ،الصػػحابة

كقػد تبػيف  " :عمييا سمؼ األمػة كعمماؤىػا، قػاؿ شػيم اإلسػالـ ابػف تيميػة
بذلؾ أف مف فسر القرآف أك الحديث كتأكلو عمػى غيػر التفسػير المعػركؼ 

كالتػابعيف فيػك مفتػػر عمػى اهلل ممحػد فػي آيػات اهلل محػػرؼ عػف الصػحابة 
كىك معمػـك الػبطالف  ،كىذا فت  لباب الزندقة كاإللحاد ،لمكمـ عف مكاضعو

  .(2 باالضطرار مف ديف اإلسالـ"
بشػرط  إال المجػاز عمى يحمؿ كال ،حقيقتو عمى يحمؿ أف النص في األصؿ أف (ٕ

كىذه كاحدة مف األشياء التي أغفميا مف أخطأ في التفسير اإلشارم، قػاؿ 
إذا كػػاف الػػدليؿ عمػػى حقيقتػػو فػػي المفػػظ؛ لػػـ يسػػتدؿ بػػو عمػػى الشػػاطبي: 

المعنى المجازل إال عمػى القػكؿ بتعمػيـ المفػظ المشػترؾ، بشػرط أف يكػكف 
ال فال   .(ٖ ذلؾ المعنى مستعمال عند العرب في مثؿ ذلؾ المفظ كان

مػػف غيػػر الجػػائز إحالػػة كػػالـ اهلل تعػػالى عػػف ظػػاىره إلػػى بػػاطف إال بقرينػػة  (ٖ
 يجب التسميـ ليا.

                                                           

 .كما بعدىا ٜٖصبف تيمية ا ،مقدمة في أصكؿ التفسيرانظر: ( ٔ 
 (.ٕٗٗ /ٖٔ ابف تيمية  ،فتاكلال( مجمكع ٕ 
 (.ٕٔ٘-ٕٓ٘ /ٖ  لشاطبيا ،( المكافقاتٖ 
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 ۆئ ۇئ ۇئ وئ ژ :عمػى تفسػير قكلػو تعػالى - / -لما تكمػـ الطبػرم  

إنما قيؿ: ال تقربكا ما ظيػر مػف الفػكاحش  " قاؿ:[ ٔ٘ٔ]األنعاـ:   ژ ۆئ
ا دكف   بعض.كما بطف، ألنيـ كانكا يستقبحكف مف معاني الزنى بعضن

كليس ما قالكا مف ذلػؾ بمػدفكع، غيػر أف دليػؿ الظػاىر مػف التنزيػؿ عمػى 
النيػػي عػػف ظػػاىر كػػؿ فاحشػػة كباطنيػػا، كال خبػػر يقطػػع العػػذرد بأنػػو عنػػى بػػو 

اىر كتػػاب اهلل إلػػى بػػاطف، إال بحجػػة كغيػػر جػػائز إحالػػة ظػػ ،بعػػض دكف جميػػع
 ،عػف ظػاىره -  -أنكػر الطبػرم إحالػة كتػاب اهلل ىناك  .(ٔ يجب التسميـ ليا"

أم العدكؿ عف المفظ الظاىر الذم تدؿ عميػو الكممػة كمعناىػا عنػد العػرب إلػى 
 معنى باطف ال تدؿ عميو الكممة إال بحجة أم بدليؿ مف الكتاب أك السنة !

ا آخػػرنا، أف تفسػػير الػػنص  (ٗ ػػا صػػحيحن بغيػػر مػػا سػػيؽ لػػو، بحيػػث يكافػػؽ نصن
فاألصؿ أنو خطأ، لكف إذا ما سيؽ مساؽ اإلشارة كاإلعتبار كالقيػاس فقػد 
ا. كىػػذا مػػف األمػػكر الميمػػة التػػي ينبغػػي  يكػػكف خطػػأن كقػػد يكػػكف صػػحيحن
التنبػػو ليػػا، كأف البػػاطف إذا أريػػد بػػو مػػا ال يخػػالؼ الظػػاىر المعمػػـك فقػػد 

. يككف حقنا كقد يككف  باطالن
"فكػػؿ معنػػى يخػػالؼ الكتػػاب كالسػػنة فيػػك  :قػػاؿ شػػيم اإلسػػالـ ابػػف تيميػػة

ككؿ ما كافؽ الكتػاب كالسػنة كالمػراد بالخطػاب غيػره إذا  ،باطؿ كحجتو داحضة
ف ذكػر عمػى سػبيؿ اإلشػارة كاالعتبػار كالقيػاس  ،فسر بو الخطػاب فيػك خطػأ كان

  .(ٕ "ا كقد يككف باطالن فقد يككف حقن 
  

                                                           

 .(ٕٛٔ/ٕٔ الطبرم  ،جامع البياف في تأكيؿ القرآف (ٔ 
 (.ٕٗٗ/ٖٔ ابف تيمية  ،فتاكلالمجمكع  (ٕ 
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 املبحث اخلامس
 انتفسري اإلشاسي غري املششوع ومنارج منه 

كقبػؿ أف أكرد أمثمػة  ،كقد أنكر العمماء كثيػر مػف أمثمػة التفسػير اإلشػارم
عمىى ذلؾ أقكؿ ىنالؾ مف سػبؽ إلػى ىػذا البػاب أعنػي التحريػؼ فػي التفسػير 
كُىـ الجيمية كالرافضة ثـ الباطنية ثـ شػاركيـ فػي ذلػؾ طائفػة مػف الصػكفية، 

: " مػػف عجائػػب تحريفػػات (هٕٛٚ ت  - / -ـ ابػػف تيميػػة يقػػكؿ شػػيم اإلسػػال
المالحػػدة الباطنيػػة كمػػا يتػػأكلكف العمميػػات مػػع العمميػػات كيقكلػػكف: الصػػمكات 

كالحػػج ىػػك الزيػػارة  ،كصػػياـ رمضػػاف كتمػػاف أسػػرارنا ،الخمػػس معرفػػة أسػػرارنا
 لشيكخنا المقدسيف.

يقػػكؿ: كفػػت  ليػػـ ىػػذا البػػاب " الجيميػػة كالرافضػػة " حيػػث صػػار بعضػػيـ 
 ،اإلمػػاـ المبػػيف عمػػي بػػف أبػػي طالػػب كالشػػجرة الممعكنػػة فػػي القػػرآف بنػػك أميػػة

كقػػد  ،كالمؤلػػؤ كالمرجػػاف الحسػػف كالحسػػيف ،كالبقػػرة المػػأمكر بػػذبحيا عائشػػة
شاركيـ في نحك ىذه التحريفات طائفة مف الصكفية كبعض المفسريف كالذيف 

التػػػيف: ] ژ پ ٻ ٻ ژ [ٔالتػػػيف: ] ژ ٻ ٻ ٱ ژ يقكلػػػكف:
 -أبػك بكػر كعمػر كعثمػاف كعمػي  [ٖالتيف: ] ژ ڀ پ پ پ ژ [ٕ
 -  :ڃ ژ أبػػك بكػػر [ٜٕالفػػت : ] ژ ڃ ڃ ڄ ژككػػذلؾ قكلػػو 

 ژىػػػك عثمػػػاف  [ٜٕالفػػػت : ] ژ ڃ ژعمػػػر  [ٜٕالفػػػت : ] ژ

 ژ كقػػكؿ بعػػض الصػػػكفية: ىػػك عمػػي. [ٜٕالفػػت : ] ژ چ چ چ

 ہ ۀ ۀ ژ ىػػػػػك القمػػػػػب [ٕٗطػػػػػو: ] ژ﮵ ﮴ ﮳ ﮲  ۓ ۓ

 ،كأمثػػاؿ ىػػذه التحريفػػات ،ىػػي الػػنفس [ٚٙالبقػػرة: ]  ژ ہ ہ ہ
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ٖٖٔٓ 

ف لػـ يكػف ىػك المػراد بػالمفظ كىػك األكثػر  لكف منيا ما يكػكف معنػاه صػحيحا كان
في إشارات الصكفية. كبعض ذلؾ ال يجعؿ تفسيرا؛ بؿ يجعؿ مف باب االعتبػار 

 ڀ ڀ پ ژ :كالقيػػاس كىػػذه طريقػػة صػػحيحة عمميػػة كمػػا فػػي قكلػػو تعػػالى

اإلسالـ عد مػا ال يػدؿ عميػو دليػؿ . كشيم (ٔ [ٜٚ]الكاقعة:  ژ ڀ ڀ
ثـ ضػرب أمثمػة لمػا يمكػف أف يقبػؿ،  ،خارجي مف التحريؼ لكتاب اهلل سبحانو

مػا يػدؿ عمػى أف اإلشػارة  ،كالناظر إلى مثالو يرل أنو استدؿ لػو بػدليؿ خػارجي
نمػػا ال بػػد ليػػا مػػف اسػػتدالؿ  ،كحػػدىا ال تكفػػي إذا كػػاف المفػػظ ال يػػدؿ عمييػػا كان

  خارجي يقكييا.
 األمثلة على التفسٌر اإلشاري غٌر المشروع ما ٌلً:ومن 

قؿ عػف سػيؿ بػف عبػد اهلل فػي فيػـ كمف ذلؾ أنو نُ قاؿ الشاطبي:  األول:
 كػػر عنػػو أنػػو قػػاؿ فػػي قكلػػو تعػػالى:القػػرآف أشػػياء ممػػا يعػػد مػػف باطنػػو؛ فقػػد ذُ 

 .[ٕٕٔالبقرة: ] ژ ۋ ٴۇ ۈ ۈ ژ
بالسػكء، المتطمعػة إلػى ا، قػاؿ: "كأكبػر األنػداد الػنفس األمػارة أم: أضدادن  

  .(ٕ حظكظيا كمناىا بغير ىدل مف اهلل"
 إلى أسباب: كأرجع ذلؾالشاطبي عمى سيؿ إشارتو ىذه  كقد أنكر

 اآلية.( مخالفتو لظاىر ٔ 
 اآلية.( مخالفتو لسياؽ ٕ 
 باآلية.( مخالفتو لما كاف عميو المخاطبكف ٖ 

                                                           

 (.ٔٙ٘/ٓٔكانظر:   (ٕ٘٘/٘ ابف تيمية  ،فتاكلالمجمكع  (ٔ 
 (.ٕٚ/ٔ سيؿ بف عبد اهلل الُتسترم  ،تفسير التسترمانظر:  (ٕ 
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العذر في أف ىذا قد يككف ممػا يشػيد لػو اإلعتبػار  كالتمس لو كلكنو عاد
فمك اختصر سيؿ عمى ي  ىذاأقكؿ ما الداعي لكؿ  بعيدة، كلكنيبأدلة خارجية 

كاف ينبغي أف يصػرؼ فػي  امعنى اآلية كترؾ ىذا لكفر عمى عمماء األمة جيدن 
 .(ٔ غير ىذا

ػػا –كمػػف المنقػػكؿ عػػف سػػيؿ  الثييانً:  ۉ ۅ ۅ ژ فػػي قكلػػو تعػػالى: - أيضن

  [ٖ٘]البقرة:  ژ ۉ
نما أراد معنى مساكنة اليمػة  قاؿ: "لـ يرد اهلل معنى األكؿ في الحقيقة، كان
لشػيء ىػػك غيػػره، أم: ال تيػػتـ بشػيء ىػػك غيػػرم"، قػػاؿ: "فػ دـ لػػـ يعصػػـ مػػف 

  .(ٕ اليمة كالتدبير فمحقو ما لحقو"
 وقد رد الشاطبً على سهل باآلتً:

المفسػركف مػف أف المػراد النيػي أف الذم ادعاه في اآلية خالؼ ما عميو  (ٔ
 عف نفس األكؿ.

  .(ٖ كال قائؿ بو ،ال يص  حمؿ النيي عمى نفس القرب (ٕ
 كبيػػر كذلػػؾ أنػػو صػػرح أف مػػراد اهلل سػػيؿ إشػػكاؿكىنػػا فػػي كػػالـ  :أقييول

-  - نما أراد مسػاكنة اليمػة لشػيء  !ليس النيي عف األكؿ عف الشجرة كان
 ،يعني أنو يتكمـ عمى تفسير اآلية كليس األمػر إشػارة فحسػب غيره، كذلؾىك 

كثمة إشكاؿ آخر كىك أنػو نفػى مػا أجمػع عميػو المفسػركف مػف أف المػراد ىػك 
ا كادعى شيئا آخر بخالفو لـ يدؿ عميو دليؿ ال شػرعن حقيقة، األكؿ مف الشجرة 

                                                           

 (.ٕٗٗ/ٗ لشاطبي ا ،المكافقاتانظر:  (ٔ 
 (.ٜٕ/ٔ سيؿ بف عبد اهلل الُتسترم ، التسترمتفسير  (ٕ 
 (.ٕٚٗ، ٕٙٗ/ٗ لشاطبي ا ،المكافقاتانظر:  (ٖ 
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لناس أم ىنا أف ما قالو لـ يقمو أحد مف ا - / -كلذا قاؿ الشاطبي  ،كال عقالن 
 .- اهللرحميـ  -مف عمماء السمؼ 
ػػ تكمػػؼ فػػي أف يجػػد المسػػكغ لسػػيؿ  - / -ا أرل أف الشػػاطبي كىنػػا أيضن

  .فرحـ اهلل عمماء األمة
 ہ ہ ہ ۀ ۀ ژ كقػػػػػػاؿ فػػػػػػي قكلػػػػػػو تعػػػػػػالى: الثالييييييث:

 .[ٖٙالنساء: ] ژ ھ ھ ھ ہ
"أمػػػا ظاىرىػػػا فالجػػػار الجنػػػب: البعيػػػد األجنبػػػي، كالصػػػاحب بالجنػػػب: ىػػػك 

السفر، كقد قيؿ الزكجة، كابف السبيؿ: الضيؼ، أما باطنيا فالجػار  الرفيؽ في
ذك القربى ىك القمب، كالجار الجنب ىك الطبيعة، كالصاحب بالجنب ىك العقػؿ 

  .(ٔ المقتدم بالشريعة، كابف السبيؿ ىك الجكارح المطيعة هلل، ىذا باطف اآلية"
 وجوه:هذا التفسٌر من عدة  - / -وهنا نقض الشاطبً 

ال تعرفػػو العػػرب أم ال كجػػو لػػػو فػػي المغػػة العربيػػة فمػػػـ يقػػؿ بػػو أحػػػد ال  (ٔ
 المساف!المسمميف كال حتى مف العرب الكفار أصحاب 

 لػػػـ ينقػػػؿ ىػػػذا عػػػف السػػػمؼ الصػػػال  مػػػف الصػػػحابة كال التػػػابعيف ال نقػػػالن  (ٕ
 ضعيفنا.ا كال حتى صحيحن 

ػ (ٖ أحػد   يشػابو ىػذا التفسػير أك يقاربػو كال يسػتطيعا نقػالن لـ يأت عنيـ أيضن
 لنقؿ.ا ا ألنو لك كاف مكجكدن أف يقكؿ لعمو كاف مكجكدن 

كمػػا يػػدؿ  ،بتفسػػير القػػرآف كالتػػابعيف أعمػػـالسػػمؼ الصػػال  مػػف الصػػحابة  (ٗ
كىػػـ أىػػدل ممػػف يػػأتي  ،عميػػو سػػكاء كانػػت ىػػذه الداللػػة قريبػػة أـ بعيػػدة

   الساعة.بعدىـ إلى قياـ 
                                                           

 .(ٖ٘/ٔ  ، سيؿ بف عبد اهلل التسترمتفسير التسترم (ٔ 
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 ،مف خارجيا ليس ىنالؾ ما يدؿ عمى ىذا التفسير ال مف مساؽ اآلية كال (٘
 اآلية.أم ال تدؿ عميو اآلية بظاىرىا كال يدؿ عميو دليؿ آخر مف خارج 

ىػػػذا التفسػػػير كأمثالػػػو بمػػػا جػػػاء عػػػف الباطنيػػػة  - / -ألحػػػؽ الشػػػاطبي  (ٙ
  .(ٔ كأشباىيـ

كىنػػػػاؾ أمثمػػػػة أخػػػػرل ذكرىػػػػا الشػػػػاطبي كانتقػػػػدىا كلػػػػكال خشػػػػية اإلطالػػػػة 
  .(ٕ ألكردتيا

ا عمىه٘ٓ٘كتكمـ الغزالي  ت  بعض األمثمة غير المقبكلػة كسػبب  ( أيضن
 مػػف القػػرآف "كتػػارة قػػد يكػػكف لػػو غػػرض صػػحي  فيطمػػب لػػو دلػػيالن  ذلػػؾ فقػػاؿ:

 ".كيستدؿ عميو مما يعمـ أنو ما أريد بو
 -  -كمػػف يػػدعك إلػػى االسػػتغفار باألسػػحار فيسػػتدؿ بقكلػػو  " الرابييع:

كيزعـ أف المراد بو التسػحر بالػذكر كىػك  (ٖ  .بركة(  تسحركا فإف في السحكر
 .يعمـ أف المراد بو األكؿ

 قػػػاؿ اهلل :ككالػػػذم يػػػدعك إلػػػى مجاىػػػدة القمػػػب القاسػػػي فيقػػػكؿ الخيييامس:
-  -: كيشػػػػػير إلػػػػػى قمبػػػػػو [ ٕٗ]طػػػػػو:  ژ﮵ ﮴ ﮳ ﮲  ۓ ۓ ژ

  .(ٗ كيكم  إلى أنو المراد بفرعكف"
 ورفض الغزالً هذه األمثلة و

                                                           

 .(ٕٕٗ/ٗالشاطبي   ،المكافقاتانظر:  (ٔ 
 (.ٜٕٗ/ٗانظر: المصدر السابؽ   (ٕ 
بركػػػة السػػػحكر مػػػف غيػػػر  :بػػػاب –( كتػػػاب: الصػػػكـ ٜٕ/ٖركاه البخػػػارم، الصػػػحي    (ٖ 

 .إيجاب
 .(ٜٕٔ/ٔ لغزالي ا ،إحياء عمـك الديف (ٗ 
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 عد ىذا التفسير مف الممنكع غير مقبكؿ.  .ٔ
 الفاسدة. مذاىبيـ كفؽ عمى القرآف ينزلكف فيـ الباطنية فعؿ مف ىذا أف .ٕ
 .(1 صرح بأف ىذا مف قبيؿ التفسير بالرأم الفاسد .ٖ

ولما تحدث عن التفسٌر اإلشاري عد الخطأ منهه مهن الطامهاوا والمتأمهل 
 :الغزالً ٌرى أنه لكالم

صػػرؼ ألفػػاظ الشػػرع ككػػذا  ،ظاىرىػػا مػػف الطامػػاتعػػد صػػرؼ األلفػػاظ عػػف  .ٔ
  فائدة. األفياـ إلى منيا يسبؽ ال باطنة أمكر إلى المفيكمة ظكاىرىا عف

 ضررىا.أنو مف المحرمات التي يعظـ  .ٕ
أف صرؼ األلفاظ عف مقتضى ظكاىرىا مػف غيػر أف يػدؿ عميػو دليػؿ مػف  .ٖ

بمعػاني الشرع أك مف ضركرة تدعك إلػى ذلػؾ فيػذا يقتضػي بطػالف الثقػة 
  .األلفاظ التي كضعت ليا

 ؛-  -رسػكلو ككػذا كػالـ -  -تبع ذلؾ ذىاب المنفعة بكالـ اهلل  أف .ٗ
 عنو.ألف المفظ أصب  يدؿ عمى غير ما كضع لو كعرؼ 

ا كىك أف ما يرد عمى الفيـ غيػر مكثػكؽ بػو كذلػؾ ألف ا ميمن ثـ قرر شيئن  .٘
كاألىػػـ مػػف ذلػػؾ أف ىػػذا البػػاطف الػػذم نحيػػؿ عميػػو ىػػذه  ،األفيػػاـ تتفػػاكت

الظكاىر غير منضبط فال ضابط لو يحجزه كما ال ضابط لو فال تسأؿ عما 
 بو!يأتي 

كػاف ك  الباطنيػة مػذىب عيف ىك ىذا أف أخبر ثـ الشائعة. البدع مف ذلؾ عد .ٙ
 .(2 كصؿ بيـ الحاؿ إلى أف ىدمكا جميع الشريعةنتيجة ذلؾ إلى أف 

  .كمثاؿ تأكيؿ أىؿ الطامات فقاؿ:أمثمة بكبعد ذلؾ مثؿ الغزالي لذلؾ  
                                                           

 .(ٜٕٔ/ٔ لغزالي ا ،إحياء عمـك الديفانظر:  (ٔ 
 .(ٖٚ/ٖ  المصدر السابؽ (ٕ 
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يتنػػاكؿ  -  -ككػذا حمػػؿ السػحكر عمػػى االسػتغفار فإنػػو كػاف  السيادس:
  .(ٕ  كىممكا إلى الغذاء المبارؾ(" .(ٔ (االطعاـ كيقكؿ  تسحرك 

 وانتقد هذا من وجوه: 

 ( أف ىذه أمكر يدرؾ بالتكاتر كالحس بطالنيا. ٔ 
فساد لمديف. (ٕ   فعؿ ذلؾ حراـ كضاللة كان
( لـ ينقػؿ شػيء مػف ذلػؾ عػف سػمؼ األمػة، مػع إكثػار بعضػيـ مػف الػكعظ ٖ 

 كالحسف البصرم. 
  .(ٗ (ٖ ( فاعؿ ذلؾ ينالو الكعيد في الحديثٗ 

                                                           

، ٜٕ/ٖركاه البخػػػارم، الصػػػحي    (ٔ  بركػػػة السػػػحكر مػػػف غيػػػر  :بػػػاب(، كتػػػاب: الصػػػـك
 .إيجاب

نمػػا بمفػػظ:   (ٕ   العربػػاض بػػف سػػارية قػػاؿ: دعػػاني رسػػكؿ اهللعػػف لػػـ أجػػده بيػػذا المفػػظ كان
-  -  :ركاه أبػك داكد، ىمػـ إلػى الغػداء المبػارؾ»إلى السحكر في رمضاف، فقػاؿ .)

( ٖٛٔ/ٓٔكمسػند البػزار، البػزار   مف سمى السحكر الغداء :باب(، ٖٕٓ/ٕالسنف  
( كالطبرانػػػي، ٖٖٕٗ/٘( كاآلجػػػرم، الشػػػريعة  ٕٗٔ/ٖكابػػػف خزيمػػػة، فػػػي صػػػحيحو  

( كقػػاؿ األلبػػاني: ٜٙٔ/ٖ( كمسػػند الشػػامييف، الطبرانػػي  ٕٔ٘/ٛٔالمعجػػـ الكبيػػر  
 (. ٚٓٔ/ٚصحي . صحي  أبي داكد  

(، ٜٜٔ/٘لترمػذم، السػنف  النػار( ركاه امف قاؿ في القرآف برأيو فميتبػكأ مقعػده مػف   (ٖ 
( ٕٚٔٔ/ٔكالسػيكطي، الجػامع الصػغير   ما جػاء فػي الػذم يفسػر القػرآف برأيػو :باب

(، باب: مف قػاؿ فػي القػرآف بغيػر عمػـ. قػاؿ األلبػاني: ٕٛ٘/ٔكالبغكم، شرح السنة  
 (.ٕ٘ٙ/ٗضعيؼ. انظر: سمسمة األحاديث الضعيفة  

 (.ٖٚ/ٔ لغزالي ا ،إحياء عمـك الديفانظر:  (ٗ 



 الجزء الثاني - ـٕٕٔٓالعدد التاسع كالثالثكف /  بأسيكط كمية أصكؿ الديف كالدعكةمجمة  

  

    

     

 التفسٌر اإلشاري
 دراسة تأصٌلٌة

ٖٖٔٙ 

 ( الشػػر الػػذم يتكلػػد مػػف ىػػذه األمػػكر أعظػػـ مػػف الكػػذب عمػػى رسػػكؿ اهلل٘ 
-  -كقاطعة طريؽ االستفادة كالفيـ مف  ،ألنيا مبدلة لمثقة باأللفاظ ؛

  .(ٔ القرآف بالكمية
كمما ال شؾ فيو أف اإلشتغاؿ بالتفسػير ىػك دأب الصػحابة الكػراـ كاألئمػة 
ػا بيػا مقػدمنا إياىػا  األعالـ أما أف يصػب  حػاؿ اإلنسػاف مكلعنػا باإلشػارات ميتمن

ىـ "فتػرل أحػد :(هٔ٘ٚعمى التفسير، فميس ىذا ىك الشأف، قاؿ ابف القيـ  ت
يتعبد بالرياضة كالخمكة، كتفريغ القمب، كيعد العمـ قاطعا لو عف الطريؽ، فػإذا 
ذكر لو المكاالة فػي اهلل كالمعػاداة فيػو، كاألمػر بػالمعركؼ كالنيػي عػف المنكػر 
ذا رأكا بينيـ مف يقـك بذلؾ أخرجكه مف بيػنيـ، كعػدكه  عد ذلؾ فضكال كشرا، كان

ف كانكا أكثر إشارة، كاهلل أعمـ"غيرا عمييـ، فيؤالء أبعد الناس عف اهلل   .(ٕ ، كان
  

                                                           

 .(ٖٛ/ٔ  ، الغزاليإحياء عمـك الديفانظر:  (ٔ 
 (.ٚٙٔ/ٖ  ، ابف القيـمدارج السالكيف (ٕ 
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ٖٖٔٚ 

 اخلامتة
الحمد هلل الذم بنعمتو تتـ الصالحات، كلو الحمػد أف يسػر لػي إتمػاـ ىػذا 

 :البحث كبعد فيذه أىـ النتائج التي تكصمت إلييا
  التفسير اإلشارم مشركع في أصمو. -ٔ
  السابقكف مف المفسريف استخدمكا التفسير اإلشارم في كتبيـ. -ٕ
التفسير اإلشارم في كتب العمماء الذيف نيجكا بػو الػنيج الصػحي  يمتػاز  -ٖ

 باآلتي:
 قميؿ الكجكد. -أ 
 يأتكف بو بعد تفسير اآلية. -ب 
  لـ يخرجكا بو عف حد اإلعتداؿ. -ج 
 باآلتي: يمتاز الصحي  النيج بو ينيجكا لـ مف كتب في اإلشارم التفسير -ٗ
  كثير الكجكد. -أ 
  مف مراتب التفسير. أفردكه بالتأليؼ مما يكىـ أنو كغيره -ب 
براز شطحاتيـ. -ج    استغمكه بابنا لتمرير معتقداتيـ كان
  غيرىا. كال شركط إلى احتجنا ما األكلكف عميو سار ما عمى الناس سار لك -٘
التفسػػػير اإلشػػػارم ينبغػػػي أف يػػػأتي بعػػػد تفسػػػير اآليػػػة بمراتػػػب التفسػػػير  -ٙ

  .المعركفة كذلؾ لئال يعتقد أنو األصؿ كعمى ذلؾ دأب المتقدمكف
الشركط التي كضعيا أىؿ العمـ لمتفسير اإلشارم إنما ىػي شػركط لقبكلػو  -ٚ

  فحسب ال لكجكب العمؿ بو.
الكتب التي اىتمت بالتفسير اإلشػارم ال تػزاؿ تحتػاج إلػى مزيػد جيػد فكػؿ  -ٛ

 .كتاب منيا يصم  لكي يككف دراسة لكحده
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ٖٖٔٛ 

 املظادس واملشاجع
دار  ،محمػػد الطكسػػيأبػػك حامػػد محمػػد بػػف ، الغزالػػي ،إحيػػاء عمػػـك الػػديف .ٔ

 بيركت. ،المعرفة
 محمػػػد األمػػػيف ،الشػػػنقيطي، أضػػػكاء البيػػػاف فػػػي إيضػػػاح القػػػرآف بػػػالقرآف .ٕ

 لبنػػاف ،كالنشػر كالتكزيػع بيػركت دار الفكػر لمطباعػػة ،بػف محمػد المختػارا
 ـ.ٜٜ٘ٔ ى٘ٔٗٔ

 ،محمد بف أبػي بكػر ،ابف قيـ الجكزية، إعالـ المكقعيف عف رب العالميف .ٖ
 :ط ،بيػػػركت ،دار الكتػػػب العمميػػػة ،تحقيػػػؽ: محمػػػد عبػػػد السػػػالـ إبػػػراىيـ

 ـ.ٜٜٔٔ ىٔٔٗٔاألكلى 
عبػػد الػػرحمف بػػف أبػػي بكػػر جػػالؿ  ،السػػيكطي، اإلتقػػاف فػػي عمػػـك القػػرآف .ٗ

الييئػػػة المصػػػرية العامػػػة  ،المحقػػػؽ: محمػػػد أبػػػك الفضػػػؿ إبػػػراىيـ ،الػػػديف
 ـ.ٜٗٚٔ ىٜٖٗٔ: ط ،لمكتاب

 محمػػػد ،بػػػف حبػػػاف الُبسػػػتيا ،حبػػػافاإلحسػػػاف فػػػي تقريػػػب صػػػحي  ابػػػف  .٘
 العممية.دار الكتب  ،بف حباف بف أحمدا

 ،محمػػد بػػف يكسػػؼ األندلسػػي ،أبػػك حيػػاف ،البحػػر المحػػيط فػػي التفسػػير .ٙ
 .ىٕٓٗٔ، ط: بيركت ،دار الفكر ،المحقؽ: صدقي محمد جميؿ

 ،بػػػدر الػػػديف محمػػػد بػػػف عبػػػد اهلل، الزركشػػػي، البرىػػػاف فػػػي عمػػػـك القػػػرآف .ٚ
دار إحيػػاء الكتػػب العربيػػة عيسػػى  ،المحقػػؽ: محمػػد أبػػك الفضػػؿ إبػػراىيـ

 .ـٜٚ٘ٔ ىٖٙٚٔط: األكلى  ،كشركائوالحمبي  البابي
المحقػؽ:  ،محمد بف أبي بكر ،ابف قيـ الجكزية، التبياف في أقساـ القرآف .ٛ

 لبناف. ،بيركت ،دار المعرفة ،محمد حامد الفقي
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ٖٖٜٔ 

محمػػػد عمػػػي، مكتبػػػة البشػػػرل، التبيػػػاف فػػػي عمػػػـك القػػػرآف، الصػػػابكني،  .ٜ
 . ىٕٖٗٔ : الرابعةط ،باكستاف

مكتبػػػة  ،محمػػػد السػػػيد حسػػػيف /الػػػدكتكر ،الػػػذىبي، التفسػػػير كالمفسػػػركف .ٓٔ
 القاىرة. ،كىبة

كسػننو  -  -  الجامع المسند الصحي  المختصر مف أمكر رسػكؿ اهلل .ٔٔ
 ،محمػػػػد بػػػػف إسػػػػماعيؿ الجعفػػػػي، البخػػػػارم، صػػػػحي  البخػػػػارم(كأيامػػػػو  

دار طػكؽ النجػاة  مصػكرة عػف  ،المحقؽ: محمد زىير بػف ناصػر الناصػر
  .ىٕٕٗٔاألكلى ، ط: فؤاد عبد الباقي محمد :ترقيـالسمطانية بإضافة 

 محمػػػد بػػػف أحمػػػد ،القرطبػػػي، القرطبػػػي(  تفسػػػيرالجػػػامع ألحكػػػاـ القػػػرآف  .ٕٔ
بػػراىيـ أطفػػيش ،بػػف أبػػي بكػػر بػػف فػػرحا دار  ،تحقيػػؽ: أحمػػد البردكنػػي كان

 ـ.ٜٗٙٔ ىٖٗٛٔالثانية  ، ط:القاىرة ،الكتب المصرية
المحقػػؽ:  ،أبػػك بكػػر محمػػد بػػف الحسػػيف بػػف عبػػد اهلل ،اآلُجػػرِّم  ، الشػػريعة .ٖٔ

 ،الريػاض ،دار الػكطف ،عبد اهلل بف عمػر بػف سػميماف الػدميجي /الدكتكر
 ـ. ٜٜٜٔ ىٕٓٗٔالثانية ، ط: السعكدية

 سػػػراج الػػػديف عمػػػر ،بػػػف عػػػادؿ الدمشػػػقي، االمبػػػاب فػػػي عمػػػـك الكتػػػاب .ٗٔ
عمػػي  /عػػادؿ أحمػػد عبػػد المكجػػكد كالشػػيم /المحقػػؽ: الشػػيم ،بػػف عمػػيا

 .ىٜٔٗٔاألكلى ط:  ،بيركت ،دار الكتب العممية ،محمد معكض
عبدالحؽ  ،بف عطية األندلسيا، المحرر الكجيز في تفسير الكتاب العزيز .٘ٔ

 ،دار الكتػب العمميػة ،المحقؽ: عبد السالـ عبد الشػافي محمػد ،بف غالب
 .ىٕٕٗٔاألكلى ، ط: بيركت

المحقػؽ: حمػدم  ،سػميماف بػف أحمػد بػف أيػكب ،الطبرانػي، المعجـ الكبيػر .ٙٔ
 الثانية.، ط: القاىرة ،مكتبة ابف تيمية ،بف عبد المجيد السمفيا
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ٖٔٗٓ 

أحمػػد  ،إبػػراىيـ مصػػطفى  مجمػػع المغػػة العربيػػة بالقػػاىرة، المعجػػـ الكسػػيط .ٚٔ
 الدعكة.دار  ،(محمد النجار ،حامد عبد القادر ،الزيات

المحقػؽ: أبػك عبيػدة  ،إبراىيـ بف مكسػى بػف محمػد ،الشاطبي، المكافقات .ٛٔ
 ـ.ٜٜٚٔ ىٚٔٗٔ األكلى ط: ،عفاف ابف دار ،سمماف آؿ حسف بف مشيكر

عمػػي بػػف أحمػػد بػػف محمػػد  ،الكاحػػدم، الكسػػيط فػػي تفسػػير القػػرآف المجيػػد .ٜٔ
 ،كآخػركف عبػدالمكجكد، أحمػد عػادؿ /الشػيم كتعميػؽ: تحقيؽ ،النيسابكرم

 ـ.ٜٜٗٔ ى٘ٔٗٔاألكلى ط:  ،لبناف ،دار الكتب العممية، بيركت
 ،دعبػػد اهلل بػػف عمػػر بػػف محمػػ ،البيضػػاكم، أنػػكار التنزيػػؿ كأسػػرار التأكيػػؿ .ٕٓ

 .المحقؽ: محمد عبد الرحمف المرعشمي
بيػػػػدم، تػػػػاج العػػػػركس مػػػػف جػػػػكاىر القػػػػامكس .ٕٔ  محّمػػػػد بػػػػف محّمػػػػد، الزَّ

 اليداية.دار  ،المحقؽ: مجمكعة مف المحققيف ،بف عبدالرزّاؽا
جمعيػػا: أبػػك بكػػر محمػػد ، سػػيؿ بػػف عبػػد اهلل الُتسػػترم ،تفسػػير التسػػترم .ٕٕ

منشػػػكرات محمػػػد عمػػػي  ،المحقػػػؽ: محمػػػد باسػػػؿ عيػػػكف السػػػكد ،البمػػػدم
 .ىٖٕٗٔاألكلى ط:  ،بيركت ،الكتب العممية دار ،بيضكف

 ،منصػكر بػف محمػد بػف عبػد الجبػار بػف أحمػد، السمعانيتفسير القرآف،  .ٖٕ
دار الػػكطف،  ،بػػف عبػػاس بػػف غنػػيـ كغنػػيـ ،إبػػراىيـ المحقػػؽ: ياسػػر بػػف

 ـ.ٜٜٚٔ ىٛٔٗٔاألكلى ، ط: السعكدية ،الرياض
 ،إسػماعيؿ بػف عمػر القرشػي الدمشػقي ، ابػف كثيػر،تفسير القرآف العظػيـ .ٕٗ

الثانيػة ط:  ،دار طيبة لمنشػر كالتكزيػع ،المحقؽ: سامي بف محمد سالمة
 ـ.ٜٜٜٔ ىٕٓٗٔ

 ،المحقػؽ: محمػد عػكض مرعػب ،محمد بػف أحمػد ،األزىرم، تيذيب المغة .ٕ٘
 ـ.ٕٔٓٓاألكلى ، ط: بيركت ،دار إحياء التراث العربي
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ٖٔٗٔ 

 عبػػد الػػرحمف ، السػػعدم،تيسػػير الكػػريـ الػػرحمف فػػي تفسػػير كػػالـ المنػػاف .ٕٙ
 ،المحقػػػؽ: عبػػػد الػػػرحمف بػػػف معػػػال المكيحػػػؽ ،بػػػف ناصػػػر بػػػف عبػػػد اهللا

  .ىٕٓٗٔاألكلى ، ط: مؤسسة الرسالة
 محمػػد بػػف جريػػر أبػػك جعفػػر ،الطبػػرم، تأكيػػؿ القػػرآفجػػامع البيػػاف فػػي  .ٕٚ

األكلػػى ، ط: مؤسسػػة الرسػػالة ،المحقػػؽ: أحمػػد محمػػد شػػاكر ،بػػف يزيػػدا
 ـ.ٕٓٓٓ ىٕٓٗٔ

بػػػف رجػػػب ا ،ركائػػع التفسػػػير الجػػػامع لتفسػػػير اإلمػػػاـ ابػػف رجػػػب الحنبمػػػي .ٕٛ
 جمػػػع كترتيػػػب: أبػػػي معػػػاذ طػػػارؽ ،عبػػػد الػػػرحمف بػػػف أحمػػػد ،الحنبمػػػي

 السعكدية.المممكة العربية  ،دار العاصمة ،بف عكض اهلل بف محمدا
 ،عبػدالرحمف بػف عمػي بػف محمػد ،الجػكزم، زاد المسير في عمػـ التفسػير .ٜٕ

األكلػػى ، ط: بيػػركت ،دار الكتػػاب العربػػي ،المحقػػؽ: عبػػد الػػرزاؽ الميػػدم
 .ىٕٕٗٔ

 ،األلبػاني، سمسمة األحاديث الضعيفة كالمكضكعة كأثرىا السي  في األمة .ٖٓ
 ،المممكػة العربيػة السػعكدية ،الريػاض ،دار المعػارؼ ،محمد ناصػر الػديف

  .ىٕٔٗٔاألكلى ط: 
 ،األرنػػاؤكطتحقيػػؽ: شػػعيب  ،مسػػعكد البغػػكمشػػرح السػػنة الحسػػيف بػػف  .ٖٔ

الثانيػػة ، ط: دمشػػؽ، بيػػركت ،المكتػػب اإلسػػالمي ،محمػػد زىيػػر الشػػاكيش
 ـ.ٖٜٛٔ ىٖٓٗٔ

المحقػؽ:  ،صحي  ابف خزيمة محمػد بػف إسػحاؽ بػف خزيمػة النيسػابكرم .ٕٖ
 بيركت. ،المكتب اإلسالمي ،محمد مصطفى األعظمي /د
صػػحي  كضػػعيؼ الجػػامع الصػػغير كزيادتػػو عبػػد الػػرحمف بػػف أبػػي بكػػر  .ٖٖ

 األلباني.مع الكتاب: أحكاـ محمد ناصر الديف  ،السيكطي
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ٖٕٔٗ 

 ،بػػف عبػػد الػػرحمف أبػػك عمػػرك بػػف الصػػالح الصػػالح عثمػػاففتػػاكل ابػػف  .ٖٗ
عػػػالـ  كالحكػػـ،مكتبػػػة العمػػـك  ،مكفػػؽ عبػػػد اهلل عبػػد القػػادر /المحقػػؽ: د

 .ىٚٓٗٔاألكلى ، ط: بيركت ،الكتب
فػػت  البػػارم شػػرح صػػحي  البخػػارم أحمػػد بػػف عمػػي بػػف حجػػر أبػػك الفضػػؿ  .ٖ٘

محمػػد فػػؤاد  :تػػرقيـ ،ىٜٖٚٔبيػػركت  ،دار المعرفػػة ،العسػػقالني الشػػافعي
قػػاـ بإخراجػػو كصػػححو كأشػػرؼ عمػػى طبعػػو: محػػب الػػديف  ،عبػػد البػػاقي

 عالمة: عبد العزيز بف عبد اهلل بف باز.عميو تعميقات ال ،الخطيب
دار ابػف كثيػر،  ،محمد بف عمي بػف محمػد الشػككاني اليمنػي ،فت  القدير .ٖٙ

 .ىٗٔٗٔاألكلى ط:  ،دمشؽ، بيركت ،دار الكمـ الطيب
عمػػي بػػف محمػػد بػػف إبػػراىيـ بػػف عمػػر  لبػػاب التأكيػػؿ فػػي معػػاني التنزيػػؿ .ٖٚ

 ،دار الكتػػػب العمميػػػة ،المحقػػػؽ: تصػػػحي  محمػػػد عمػػػي شػػػاىيف ،الخػػػازف
 .ى٘ٔٗٔ األكلى، ط: بيركت

 ،دار صػادر ،محمد بف مكـر بف عمى بف منظكر األنصػارم ،لساف العرب .ٖٛ
 .ىٗٔٗٔ الثالثة، ط: بيركت

المحقػؽ: عبػد الػرحمف  ،أحمد بف عبػد الحمػيـ بػف تيميػة ،مجمكع الفتاكل .ٜٖ
مجمػػع الممػػؾ فيػػد لطباعػػة المصػػحؼ الشػػريؼ،  ،بػػف محمػػد بػػف قاسػػـا

 ـ.ٜٜ٘ٔ ىٙٔٗٔالمدينة النبكية، المممكة العربية السعكدية 
ياؾ نستعيف .ٓٗ محمػد بػف أبػي بكػر  ،مدارج السالكيف بيف منازؿ إياؾ نعبد كان

دار  ،بف أيكب ابف قيـ الجكزية المحقؽ: محمػد المعتصػـ بػاهلل البغػدادما
  ـ.ٜٜٙٔ ىٙٔٗٔ الثالثة ،بيركت ،الكتاب العربي

المحقؽ:  ،مسند اإلماـ أحمد بف حنبؿ أحمد بف محمد بف حنبؿ الشيباني .ٔٗ
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 التفسٌر اإلشاري
 دراسة تأصٌلٌة

ٖٖٔٗ 

 عبػػػػػػداهلل /إشػػػػػػراؼ: د ،عػػػػػػادؿ مرشػػػػػػد، كآخػػػػػػركف ،شػػػػػػعيب األرنػػػػػػؤكط
  ـ.ٕٔٓٓ ىٕٔٗٔ األكلى ط: ،الرسالة مؤسسة ،التركي عبدالمحسف بفا
 أبػػك بكػػر أحمػػد بػػف عمػػرك ،مسػػند البػػزار المنشػػكر باسػػـ البحػػر الزخػػار .ٕٗ

 المحقػػػؽ: محفػػػكظ الػػػرحمف زيػػػف اهلل، كعػػػادؿ ،عبػػػد الخػػػالؽ البػػػزاربػػػف ا
المدينػػة  ،مكتبػػة العمػػـك كالحكػػـ ،بػػف سػػعد كصػػبرم عبػػد الخػػالؽ الشػػافعيا

  األكلى.، ط: المنكرة
المحقػؽ: حمػدم  ،سميماف بػف أحمػد بػف أيػكب الطبرانػي ،مسند الشامييف .ٖٗ

 ى٘ٓٗٔاألكلػى  ط: ،بيػركت ،مؤسسة الرسػالة ،السمفي عبد المجيدبف ا
  .ـٜٗٛٔ

بيػركت،  ،مكتبػة المثنػى ،عمر بف رضا بف محمد كحالػة ،معجـ المؤلفيف .ٗٗ
  العربي. دار إحياء التراث

دار إحيػاء  ،الكبير( محمد بف عمر التيمػي الػرازم  التفسيرمفاتي  الغيب  .٘ٗ
  .ىٕٓٗٔالثالثة ، ط: بيركت ،التراث العربي

السػالـ بػف تيميػة بف عبدالحميـ بػف عبد أحمد ،التفسيرمقدمة في أصكؿ  .ٙٗ
  ـ.ٜٓٛٔ ىٜٓٗٔلبناف  ،بيركت ،دار مكتبة الحياة ،الدمشقي

ْرقػػاني ،مناىػػؿ العرفػػاف فػػي عمػػـك القػػرآف .ٚٗ مطبعػػة  ،محمػػد عبػػدالعظيـ الز 
 الثالثة.، ط: عيسى البابي الحمبي كشركاه

 


